የግሌ፣የአካባቢ፣ የዉሃና የምግብ ንጽህና አጠባበቅ በተመሇከተ ሇእናቶች የእናቶች
የዴጋፍ ቡዴን ዉይይት የተዘጋጀ የማስተማሪያ ካርዴ

1

ትምህርት አምስት
ክፍሌ አንዴ
የተቅማጥ በሽታ መተሊሇፊያ መንገድች

2

ትምህርት አምስት
ክፍሌ አንዴ
የተቅማጥ በሽታ መተሊሇፊያ መንገድች
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 በተቅማጥ የተያዘ ህጻንና አዋቂ ሰዉ እየተጸዲዲ የሚያሳይ ስእሌ
 የተቅማጥ በሽታ መንስኤዉ ምን ይመስሊችኋሌ ?
የተቅማጥ በሽታ ምንነትና መተሊሇፊያ መንገዴ
 የተቅማጥ በሽታ ማሇት አንዴ ሰዉ በቀን ሶስት እና ከዚያ በሊይ ሇሆነ ጊዜ
ሲጸዲዲና ዉሃማ ሰገራ ከሰዉነቱ ሲወጣ ነዉ
 አንዴ ሰዉ በተቅማጥ በሽታ ሉታመም የሚችሇዉ በጀርሞች አማካይነት ነዉ፡፡
ይህም በጀርሞች የተበከሇ ዉሃን በመጠጣት፣ምግብ በመመገብና እጃችን
ከሰገራ ጋር ንክኪ ኖሮት እጃችንን ሳንታጠብ ወዯ አፋችን በምናዯርግበት ወይም
በምንመገብበት ወቅት ነዉ
 ጀርሞች ወዯ ሰዉነታችን የሚገቡበት አምስት መንገድች
1) በጣት (እጃችን ብዙ ነገር የሚሰራና የሚነካካ በመሆኑ በቀሊለ በጀርሞች
ይበከሊሌ)
2) በፈሳሽ (ወዯ ሰዉነታችን የምናስገባቸዉ ማንኛዉም ፈሳሽ
የሆኑ
ነገሮች ንጽህናቸዉ ያሌተጠበቀና በጀርሞች የተበከለ ከሆኑ)
3) በምግብ (የምንመገባቸዉ ማንኛዉም ዓይነት ምግቦች በዝግጅት ወቅት፣
ምግብ በሚቀርብበት ጊዜ እንዱሁም በምንመገብበት ወቅት የሚበከለ
ከሆኑ)
4) በዝንብ (በግሌና በአካባቢ ንጽህና ጉዴሇት ምክንያት በአካባቢያችን ዝንቦች
የሚራቡ ከሆነ ዓይነ ምዴርና ላልች ቆሻሻዎችን በመሸከም ወዯ ምግብና
መጠጥ በማጓጓዝ ሉበክለ ይችሊለ)
5) ከሰገራ ጋር ንክኪ ሲኖር ናቸዉ፡፡ (ከሰገራ ጋር እጃችን እንዱሁም ዝንቦች
ንክኪ በማዴርግ ምግብና መጠጣችን ሉበከሌ ይችሊሌ)

የማጠቃሇያ ጥያቄ



በአካባቢያችን ሇተቅማጥ ህመም ሉዲርጉን የሚችለ ሁኔታዎች ምንዴን ናቸዉ?
የተቅማጥ በሽታ መከሊከያ መንገድች ምን ምን ናቸዉ?

3

የግሌ ንጽህና አጠባበቅ

4

የግሌ ንጽህና አጠባበቅ
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
ገሊዉን የሚታጠብ ህጻን፣ እግሩን የሚታጠብ ሰዉ፣ጸጉር የምትታጠብ ሴት፣ ሌብስ
የሚያጥቡ፣ጥርሱን የሚያጸዲ ሌጅ …
የግሌ ንጽህና አጠባበቅ ማሇት የሰዉ ሌጅ ጤንነቱን ሇመጠበቅ ከራስ ጸጉር እስከ እግር
ጥፍር ዴረስ በንጽህና የሚጠብቅበት ዘዳ ነዉ፡፡
የገሊ ንጽህና ፡- ገሊን ቢያንስ በሳምንት አንዴ ጊዜ በንጹህ ዉሃና በሳሙና
መታጠብ፣ገሊን ከታጠቡ በኋሊ ንፁህ ሌብስ መሌበስ፣ህጻናትን በየቀኑ በንጹህ ዉሃና
ሳሙና ማጠብ፣ህጻናት ከተጸዲደ በኋሊ በዉሃና በሳሙና ማጠብ
የአፍ ንጽህና፡- ጧት ከመኝታችን ስንነሳ፣ምግብ ከተመገብን በኋሊና ወዯ መኝታ
ከመሄዲችን በፊት አፍን በንጹህ ዉሃ ማጠብ፣ጥርስን ዘወትር በንጹህ መፋቂያ ወይም
ብሩሽ መፋቅ
የእጅና ጥፍር ንጽህና፡-ጥፍሮቻችንን አሳጥረን መቁረጥ እንዱሁም የሌጆችን ጥፍር
ተከታትል መቁረጥ፣እጃችንን ከመመገባችን በፊት፣ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት
ከመጸዲጃ ቤት መሌስ እንዱሁም ህጻናትን ካጸዲዲን በኋሊ በሳሙና ወይም በአመዴ
መታጠብ አሇብን
የአይን ንጽህና፡- ጧት ከመኝታችን ስንነሳ ፊታችንን በንጹህ ዉሃና ሳሙና
መታጠብ፣አይናችንን በእጃችን አሇመነካካት፣ህጻናትን በቀን ሁሇት ጊዜ (ጧትና ማታ)
ፊታቸዉን በንጹህ ዉሃና ሳሙና ማጠብ
የእግር ንጽህና፡- ዘወትር እግርን በንጹህ ዉሃና ሳሙና መታጠብ፣የእግር ጥፍርን
በየጊዜዉ በአጭር መቁረጥ እንዱሁም አቅም ከፈቀዯ ጫማ ማዴረግ
የጸጉር ንጽህና ፡- ቢያንስ በሳምንት አንዴ ጊዜ ጸጉርን በንጹህ ዉሃና ሳና
መታጠብ፣ረጅም ጸጉርን ዘወትር በማበጠር ንጽህናዉን መጠበቅ፣ጸጉር ሹርባ ከተሰራ
ከአንዴ ሳምንት በሊይ አሇማቆየትና ከተፈታም በኋሊ መታጠብና መዴረቅ አሇበት
የሌብስ ንጽህና፡- ሌብሶች በተሇይም አንዯ ዉስጥ ሱሪና ካናቲራ ያለትን ሌብሶች ቶል
ቶል ማጠብ፣የህጻናት ሌብስ ቶል ቶል ማጽዲትና መቀየር፣ብርዴ ሌብስና የመሳሰለትን
የላሉት ሌብሶች በየጊዜዉ ፀሐይ ሊይ በማዉጣት ማናፈስና ማጠብ
የማጠቃሇያ ጥያቄ
 በአካባቢያችሁ የግሌ ንጽህናችሁን ምን ያህሌ ትጠብቃሊችሁ ?
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እጅን መታጠብ
ምግብ ማዘጋጀት ከመጀመራችን በፊት

ምግብ ከመመገባችንና ህጻናትን ከመመገባችን በፊት

ከተጸዲዲን በኋሊ

ሌጆችን ካጸዲዲን በኋሊ

6

እጅን መታጠብ
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
o እጅን በተሇያዩ ጊዜያት መታጠብን ያሳያሌ ፡ምግብ ከማዘጋጀት በፊት ፣ ምግብ
ከመመገብና ህጻናትን ከመመገብ በፊት፣ከመጸዲጃ በኋሊ እና ህጻናትን ካጸዲደ በኋሊ
o በአካባቢያችሁ እጃችሁን የምትታጠቡባቸዉን ጊዜያት ጥቀሱ








ገሇጻ
የተቅማጥ በሽታን ሉያስከትለ የሚችለ ጀርሞች በአይን የማይታዩ ረቂቅ
ተህዋሲያን ናቸዉ፡፡
እጃችንን በሳሙና ወይም በአመዴ መታጠብ ጀርሞችን ከእጃችን የማስወገጃ
መንገዴ ነዉ፡፡
እጃችንን የምንታጠብባቸዉ አራት ወሳኝ ጊዚያት
o ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት
o ምግብ ከመመገባችንና ህጻናትን ከመመገባችን በፊት
o ከመዲጃ ቤት መሌስና እንዱሁም
o ህናትን ካዲዲን በኋሊና ማንኛውንም ቆሻሻ ከነካን በኋሊ ሳሙና ወይም
አመዴ ተጠቅመን ቢያንስ ከሶስት አስከ አራት ጊዜ ሁሇቱን እጆቻችንን
አንዴ ሊይ በማሸት መታጠብና በተጨማሪ ጥፍራችንን ቶል ቶል
መቁረጥ/ማሳጠር ይኖርብናሌ
ሌጆች ምግብ ከመመገባቸዉ በፊትና ከሽንት ቤት መሌስ በሳሙና ወይም
በአመዴ እንዱታጠቡ ማበረታታትና መርዲት አሇብን፡፡
የእጅ መታጠቢያን በአካባቢያችን ከሸክሊ፣ ከቅሌ፣ ከቀሇም ቆርቆሮ እንዱሁም
ከጀሪካን ሰርቶ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡

እጃችንን እንዳት መታጠብ አሇብን?
 እጅን በዉሃ ማራስና ሳሙና ወይም አመዴ መጠቀም
 እጅንና ጣትን በአንዴ ሊይ በማሸት ሳሙናዉ ወይም አመደ እንዱዲረስ ማዴረግ
 በጣቶች መካከሌ በዯንብ ማሸት
 ሳሙናዉን ወይም አመደን ሇማሇቅሇቅ ንጹህ ዉሃ በማፍሰስ መታጠብ
 ዉሃዉን በያዘዉ እቃ ውስጥ እጅን መንከር ዉሃዉን እንዱቆሽሽ ስሇሚያዯርገዉ
በፍጹም መዯረግ የሇበትም
 በመጨረሻም እጅን በአየር እንዱዯርቅ ማዴረግ፡፡ እጅን በጨርቅ የምናዯርቅ ከሆነ
ግን ጨርቁ በየጊዜዉ መታጠብና ንጹህ መሆን ያስፈሌገዋሌ፡፡
የማጠቃሇያ ጥያቄ
በአካባቢያችሁ እጅን በሳሙና ወይም በአመዴ የመታጠብ ሌምደ ምን ይመስሊሌ?
የእጅ መታጠቢያን እቃ በአካባቢያችን ከምን ከምን ሌናዘጋጅ እንችሊሇን?

7

ትምህርት አምስት
ክፍሌ ሁሇት
የአካባቢ ንጽህና አጠባበቅ

8

ትምህርት አምስት
ክፍሌ ሁሇት
የአካባቢ ንጽህና አጠባበቅ
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
የዯረቅ ቆሻሻንና እና ፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገዴን የሚያሳይ ሰእሌ
ገሇጻ











ዯረቅ ቆሻሻ የሚሇዉ ቃሌ ጠጣርና ከፊሌ ጠጣር የሆኑትን እንዯ አመዴ፣የሞቱ
እንስሳት፣ወረቀት፣የተክሌ ቅጠልችና ቅርፊቶች፣የምግብ ትርፍራፊዎችና
የመሳሰለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡
ፍሳሽ ቆሻሻ ከመጸዲጃ ቤት፣ከምግብ ዝግጅት፣ከገሊና ሌብስ እጣቢ ከከብት እርባታ
አካባቢ እና ከመሳሰለት ይፈጠራሌ፡፡
ዯረቅም ሆነ ፍሳሽ ቆሻሻ በአግባቡ ካሌተወገዯ መጥፎ ሽታ
ይፈጥራሌ፣የአካባቢዉን ገጽታ ያበሊሻሌ፣ሇዝንብ፣ሇአይጥና ሇትንኝ መራቢያ
ከመሆኑም በሊይ ሇተሊሊፊ በሽታዎች ማሇትም ተቅማጥ፣ወባ፣የአንጀት
ተስቦ፣ትራኮማ ሇመሳሰለት መዛመቻ በመሆን ከፍተኛ የጤና ችግር ያስከትሊሌ፡፡
የዯረቅ ቆሻሻ አወጋገዴ ዘዳዎች
ከቤቱ 10ሜትር(20 ክንዴ) ርቀት ሊይ ቦታ መምረጥ
መጠኑ 1ሜትር(2 ክንዴ) ርዝመት፣በ2 ሜትር(4 ክንዴ) ወርዴና 1 ሜትር (2
ክንዴ) ጥሌቀት ያሇዉ ጉዴጓዴ መቆፈር
ሉቃጠለ የሚችለ እንዯ ወረቀት፣ ሳር፣ገሇባ፣ጨርቅ፣ የመሳሰለትን ማቃጠሌ
የማይቃጠለና የማይበሰብሱ እንዯ ጠርሙስ ስባሪ፣ብርጭቆ፣አጥንት፣ሸክሊ
በመሇየት ሇእርሻ በማይዉሌ ቦታ መቅበር
ሉበሰብሱ የሚችለ እንዯ ምግብ ትርፍራፊ፣የፍራፍሬ ቅርፊቶችን፣አዛባ፣
የመሳሰለትን ጉዴጓዴ ዉስጥ በመቅበር ከ3 እስከ 6 ወር ከተብሊሊ በኋሊ ሇጓሮ
እርሻ ሇማዲበሪያነት ማዋሌ፡፡

የፍሳሽ




ቆሻሻን ሇማስወገዴ የማስረጊያ ጉዴጓዴ መጠቀም
1ሜትር ስፋት፣1ሜትር ቁመትና 1 ሜትር ጥሌቀት ያሇዉ ጉዴጓዴ መቆፈር
እስከ 40 ሳ.ሜ ያሇዉን ጉዴጓዴ ከታች ወዯሊይ በኮረት መሙሊት
ከኮረቱ ቀጥል 30 ሳ.ሜ(አንዴ ስንዝር ተኩሌ) በትናንሽ ጠጠሮችና በአሸዋ
መሙሊት
 ቀሪዉ 30 ሳ.ሜ( አንዴ ስንዝር ተኩሌ) ሊይ ከስር የተበሳ እንስራ ከጉዴጓደ
መካከሌ ሊይ በማስቀመጥ ቀሪዉን የጉዴጓደን አካሌ በአሸዋና በጠጠር መሙሊት
 የእንስራዉን አፍ በተበሳሳ ቆርቆሮ መግጠምና እጣቢዉን ወዯ እንስራዉ በእጅ
በመዴፋት ማስወገዴ ይቻሊሌ፡፡
የማጠቃሇያ ጥያቄ
 በአካባቢያችሁ የዯረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ሇመስራት የሚያፈሌጋችሁ ቁሳቁስ
ምንዴን ነዉ?

9

የሰገራ አወጋገዴና የመጸዲጃ

ቤት አጠቃቀም
አይነ ምዴርን
በየሜዲዉ
መጸዲዲት አስጸያፊ
ከመሆኑም በሊይ
ሇበሽታ ጠንቅ ነዉ

10

የሰገራ አወጋገዴና የመጸዲጃ

ቤት አጠቃቀም

የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 ሜዲ ሊይ የሚጸዲዲ ሰዉና ተጓዥ መንገዯኞች በመጸየፍ ሲመሇከቱት
 እናት ህጻን ሌጇን ካጸዲዲች በኋሊ ወዯ መጸዲጃ ቤት ስታስወግዴ
 መጸዲጃ ቤት ከተጠቀመች በኋሊ እጇን የምትታጠብ ሴት
 መጸዲጃ ቤት ከተጠቀመ በኋሊ እጁን የሚታጠብ ወንዴ
 በአካባቢያችሁ አይነ ምዴርን በየሜዲዉ መዉጣት ምን ያህሌ አስጸያፊ ነዉ ?
ገሇጻ
መዯጃ ቤት ሰርቶ መጠቀም የሚከተለትን ጥቅሞች ያስገኛሌ
1. የተቅማጥ በሽታ ክስተትን ይቀንሳሌ
2. የሆዴ ጥገኛ ትሊትልችን እና የሆዴ በሽታዎችን ይቀንሳሌ
3. ሇህክምና የምናወጣውን ወጪ ይቀንሳሌ
4. በተሇይ ሴቶች እና ሌጃገረድች በአንዲንዴ አካባቢ አጉሌ ሌማዴ የተነሳ ቀን
ስሇማይዲደ በቀን መዲጃ ቤት እንዱጠቀሙ እና በጨሇማ እንዲይፈሩ
ይረዲቸዋሌ
5. በአካባቢያችን ንህና እንዴንኮራ ያዯርገናሌ
6. ህጻናት በአይነ ምዴር ሳቢያ ከሚመጡ ጥገኛ ትሊትልችና ሌዩ ሌዩ
በሽታዎች የመከሊከሌ ብቃትና ችልታ እንዱኖራቸዉ ያዯርጋሌ፡፡
የህጻናት አይነ ምዴር አወጋገዴ
 የህጻናት አይነ ምዴር በአይን የማይታዩ በሽታ አምጭ ህዋሳትን በዉስጡ
የያዘ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ብዙዎች የህጻናት አይነ ምዴር በሽታ አምጭ እንዯሆነ
አያስቡም፡፡
 ህጻናት በእቃ/ፖፖ የሚጸዲደ ከሆነ ተጸዲዴተዉ እንዲበቁ ወዱያዉኑ ወዯ
መጸዲጃ ቤት መጨመር
 ህጻናት የተጸዲደበትን እቃ በዯንብ ማጽዲት
 ህጻናትን ካጸዲደ በኋሊ እጅን በሳሙና ወይም በአመዴ መታጠብ፣
 ህጻናት ከተጸዲደ በኋሊ የህጻናትንም እጅ በሳሙና ወይም በአመዴ ማጠብ
 ሽንት ቤት ከላሇ የህጻናትን አይነ ምዴር ጉዴጓዴ መቆፈርና መቅበር
የማጠቃሇያ ጥያቄዎች
 በአካባቢያችሁ መጸዲጃ ቤት ሰርታችሁ እንዲትጠቀሙ ሉያዯርጉ
ምክንያቶች ምንዴን ናቸዉ?
 በአካባቢያችሁ የህጻናትን አይነ ምዴር የምታስወግደት እንዳት ነዉ?

የሚችለ

11

ትምህርት አምስት
ክፍሌ ሶስት

12

ትምህርት አምስት
ክፍሌ ሶስት
የመጸዲጃ ቤት አሰራር
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ስእሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 የመጸዲጃ ቤት ጉዴጓዴ አቆፋፈር፣ጉዴጓዴ እንዲይናዴ ማጠናከር፣ጉዴጓዴ
መክዯንና ከሇሊ መስራት፣የሽንት ቤት ቀዲዲ ክዲንና የእጅ መታጠቢያ
መስራት
 በአካባቢያችሁ መጸዲጃ ቤት የሚዘጋጀዉ እንዳት ነዉ?
ገሇጻ
የቦታ አመራረጥ
 መዲጃ ቤቱ ከውሀ ጉዴዴ በስተግርጌ በኩሌ ቢያንስ 30 ሜትር ርቀት ሊይ
መሆን ይኖርበታሌ
 ሽታን ሇማስወገዴ እና ዝንቦችን ሇመከሊከሌ የመዲጃ ቤቱ የሚቆፈርበት ቦታ
ከመኖሪያ ቤቱና ከምግብ ማብሰያዉ አስር ሜትር / አስር እርምጃ / ያህሌ ራቅ
ተዯርጎ ቢሰራ ይመረጣሌ ፡፡
 መዲጃ ቤቱ ተቆፍሮ ከተዘጋጀ በሊ እንዲይፈርስ ጉዴደ የሚቆፈርበት ቦታ
ጠንካራና ምሌስ አፈር ያሌነበረበት መሆን አሇበት ፡፡
 መዲጃ ቤቱ ወዯ መኖሪያ ቤት ሽታ በማያመጣበት ሁኔታ ንፋስ ከሚነፍስበት
ተቃራኒ አቅጣጫ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
 የአንዴ መዲጃ ቤት የአገሌግልት ጊዜ የሚወሰነው እንዯ መዲጃ ቤቱ ዓይነት፣
እንዯ ጉዴደ ስፋት እና ጥሌቀት፣እንዯተገሌጋዩ ብዛት እንዱሁም ወዯ ጉዴደ
በሚገባው አይነምዴር መጠን ነው ፡፡
 የጉዴደ ጥሌቀት እንዯ አካባቢዉ የከርሰ ምዴር ዉሃ ከፍታ ሁኔታ ከ2.5 እስከ
3 ሜትር በሆነ ጥሌቀት ይቆፈራሌ፡፡
 ጉዴጓደ በሚቆፈርበት ጊዜ ከሊይ ሰፊ ከወዯታች ጠበብ ያሇ እና በዋንጫ ቅር
የተሰራ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡
 ወሇለን ግዴግዲውን እና ጣራውን በአካባቢው ከሚገኝ ቁሳቁስ ሇአጠቃቀም እና
ንህናውን ሇመጠበቅ ምቹ በሆነ ሁኔታ ማዘጋጀት ያስፈሌጋሌ፡፡
 ከመዲጃ ቤት መሌስ ሇእጅ መታጠቢያ የሚያገሇግሌ ውሀ መያዣ የሚሆን
አነስተኛ ጀሪካን፣ቅሌ፣ገንቦ…ወዘተ ከሳሙና ወይም ከአመዴ ጋር በመዲጃ ቤቱ
አጠገብ በተዘጋጀ ከፍ ያሇ ቦታ ሊይ ማስቀመጥ ወይም መስቀሌ፡፡
 በመዲጃ ቤቱ ዙሪያ የጎርፍ ማፋሰሻ ቦይ ማዘጋጀት
 ከመፀዲጃ ቤት መሌስ እጅን መታጠብ ጀርሞች ከእጃችን ወዯ ምግባችን ብልም
ወዯ አፋችን እንዲይዯርስ አይነተኛው መከሊከያ መንገዴ ነው




የማጠቃሇያ ጥያቄ
በቤታችሁ የሚገኙ መጸዲጃ ቤቶች ከቤታችሁና ከዉሃ መገኛ ቦታዎች በምን ያህሌ
ርቀት ይገኛለ ?
የመጸዲጃ ቤት ንጽህና ሇመጠበቅ ምን እያዯረጋችሁ ነዉ?

13

የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ ትሊትልችን የሚያስወግዴ መዴሀኒትን ሇህጻናት በየስዴስት
ወሩ መስጠት

14

የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ ትሊትልችን የሚያስወግዴ መዴሀኒትን ሇህጻናት በየስዴስት
ወሩ መስጠት
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ ትሊትልች ማስወገጃ መዴሀኒት ከጤና ባሇሙያ እየወሰደ
ያለ ህጻናት
በአካባቢያችሁ የአንጀት ዉስጥ ትሊትልች በህፃናት አይነ ምዴር ዉስጥ
በሚታዩበት ጊዜ ምን ታዯርጋሊችሁ?



ገሇጻ







በህጻናት አይነ ምዴር ዉስጥ የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ ትሊትልች የሚታዩ
ከሆነ በአቅራቢያ ካሇ ጤና ዴርጅት በመዉሰዴ የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ
ትሊትልችን የማስወገጃ መዴሀኒት እንዱወስዴ ማዴረግ ተገቢ ነዉ፡፡
የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ ትሊትልች እንዯ ወስፋትና የመሳሰለት የህጻናትን
ምግብ በመሻማት ሇምግብ እጥረት በሽታ ሉያጋሌጧቸዉ ይችሊለ፡፡
በባድ እግራችን ህጻናትም ሆነ ላልች ሰዎች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ እንዯ
መንጠቆ ትሌ ያለት የዉስጥ እግራችንን ሰርስረው በመግባት እንዯ ዯም
ማነስ ያለ በሽታዎችን ሉያስከትለ ይችሊለ፡፡
የዯም ማነስ በሽታ ህጻናት በሽታን እንዲይቋቋሙ ከማዴረጉም ባሻገር
በትምህርት ዯካማ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡
ህጻናት ከአንዴ አመት እዴሜያቸዉ ጀምሮ በየስዴስት ወሩ የአንጀት ዉስጥ
ትሊትሌ ማስወገጃ መዴሀኒት መዉሰዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች

ህጻናት የአንጀት ዉስጥ ጥገኛ ትሊትልችን የማስወገጃ መዴሀኒት ወስዯዉ ያዉቃለ?

15

ትምህርት አምስት
ክፍሌ አራት
የዉሃ አያያዝና አጠቃቀም

16

ትምህርት አምስት
ክፍሌ አራት
የዉሃ አያያዝና አጠቃቀም

የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 ንጽህናዉ ከተጠበቀ የዉሃ ጉዴጓዴ እንስራዋን በማጠብ የምትቀዲ ሴት
 እንስራዋን በዯንብ በመክዯን ዉሃ የምታጓጉዝ ሴት
 በዯንብ ተከዴኖ የተቀመጠ ዉሃና መጥሇቂያዉ በዯንብ የተንጠሇጠሇ ወይም
የተቀመጠ
 በንጽህና ዉሃዉን ከእንስራ ቀዴታ ሇሌጇ የምትሰጥ እናት


ገሇጻ










ዉሃ ከመገኛዉ ጀምሮ ጥቅም ሊይ እስኪዉሌ ዴረስ ንጽህናዉን ሇመጠበቅ ምን
እያዯረጋችሁ ነዉ?

ሇመጠጥ፣ምግብ ሇማብሰሌ፣የመመገቢያ እቃዎችን ሇማጠብ፣ እጅንና ገሊን
ሇመታጠብ የምንጠቀምበት ዉሃ ንጽህናዉ የተጠበቀ መሆን አሇበት
ንጽህናዉ የተጠበቀ ዉሃ ማሇት ክዲን ያሇዉ ወይም የተሸፈነ የዉሃ
ማጠራቀሚያ ያሇዉ ሇምሳላ የቧንቧ ዉሃ፣የጎሇበተ ምንጭ የመሳሰለት ሲሆን
ዝናብ፣ጎርፍ፣እንስሳትና ነፍሳት የመሳሰለት የማይዯርሱበት የዉሃ መገኛ ማሇት
ነዉ፡፡
ንጹህ ዉሃ እንዱሆን የምንቀዲበት ቦታ ንጽህናዉ ከተጠበቀ የዉሃ መገኛ መሆን
አሇበት
የዉሃ ማጓጓዣ እቃዎችን ንጹህ ማዴረግና በዯንብ መክዯን
ዉሃን ከዉሃ ማስቀመጫዉ በምንቀዲበት ወቅት የዉሃ መቅጃ እቃዎችን ንጹህ
ማዴረግ ወይም ስንቀዲ በተገቢዉ መንገዴ የዉሃ ማስቀመጫዉን ወይም
ማጠራቀሚያዉን ዘንበሌ በማዴረግ መቅዲት
የዉሃ ማስቀመጫ እቃዎች ክዲናቸዉ ጠባብ ክዲን ያሊቸዉ መሆን አሇባቸዉ
የቧንቧ፣ የምንጭና፣የዉሃ ጉዴጓድችን ዙሪያ በማጠር ከብቶች እንዲይዯርሱ
መከሊከሌ ያስፈሌጋሌ፡፡
በዉሃ ምንጭ ዙሪያ ሰዎች ቆሻሻ እንዲይጥለና ሌብስ እንዲያጥቡ ማዴረግ

የማጠቃሇያ ጥያቄ
በአካባቢያችን የሚገኘዉን የዉሃ መገኛ ቦታ እንዳት ከብክሇት እንከሊከሊሇን?

17

በቤት ዉስጥ ዉሃን ንጹህ የማዴረጊያ ዘዳ

18

በቤት ዉስጥ ዉሃን ንጹህ የማዴረጊያ ዘዳ

የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምሰሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
( ዉሃ ሲፈሊ፣ ዉሃ አጋር ወይም አኳታብስ የምትጠቀም ሴት የሚያሳይ ስዕሌ)


በቤታችሁ ዉሃን ንጹህ ሇማዴረግ የምትጠቀሙበት መንገዴ ምንዴን ነዉ?

ገሇጻ








ዉሃን ሇመጠጥ፣ ምግብን ሇማዘጋጀትና እንዱሁም የመመገቢያ እቃዎችን
ሇማጠብ ከመጠቀማችን በፊት ንጹህ ማዴረግ አሇብን
በቤታችን ዉሃን ንጹህ በማዴረጊያ ዘዳ በመጠቀም በዉሃ መበከሌ ምክንያት
የሚመጡትን እንዯ ተቅማጥ ያለ በሽታዎችን መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡
ምንም እንኳን ዉሃን የምንቀዲዉ ንጽህናዉ ከተጠበቀ የዉሃ ምንጭ ቢሆንም
በተሇያየ ምክንያቶች ሇምሳላ በምናጓጉዝበትና ከማስቀመጫዉ ወይም
ከማጠራቀሚያዉ በምንቀዲበት ወቅት ሉበከሌ ይችሊሌ
በአካባቢያችን በአብዛኛዉ ዉሃን በቤት ዉስጥ ሇማጣራት ሌንጠቀምባቸዉ
የምንችሊቸዉ ዘዳዎች መካከሌ ዋና ዋናዎቹ ዉሃን ቢያንስ ሇ15 ዯቂቃ
ማፍሊትና ዉሃ አጋር ወይም አኳታብስ ዉሃዉ ዉስጥ በመጨመር ንጹህ
ማዴረግ ናቸዉ
ዉሃን በቤት ዉስጥ ንጹህ ካዯረግን በኋሊ አፉ ጠባብ በሆነና ክዲን ባሇዉ
ንጹህ እቃ ዉስጥ ማስቀመጥ
ዉሃዉን ከማስቀመጫዉ በምንቀዲበት ወቅት የምንቀዲበት እቃ በንጽህና
የተያዘ መሆን አሇበት፡፡ መቅጃዉን ከመሬት ሊይ አንስተን በፍጹም ዉሃን
መቅዲት የሇብንም፡፡ ይህ ዉሃዉ እንዱበከሌ ያዯርጋሌ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
ዉሃን በቤታችሁ ንጹህ የማዴረጊያዉን
እያዯረጋችሁ ነዉ?

ዘዳ ምን ያህሌ በአካባቢያችሁ ተግባራዊ

19

የአኳታብስ አጠቃቀም

20

የአኳታብስ አጠቃቀም

የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 ዉሃን ንጹህ ሇማዴረግ ከቧንቧ፣ከጎሇበተ ምንጭና ክዲን ካሇዉ ጉዴጓዴ ሇሚቀዲ
ዉሃ አንዴ አኳታብስ እንዯሚጨመር የሚያሳይ
 ከወንዝና ክዲን ከላሇዉ የዉሃ ምንጭ ሇምንቀዲዉ ዉሃ ዉሃዉን በማጥሇሌ
ሁሇት አኳታብስ እንዯሚጨመር የሚያሳይ
 አኳታብስ በቤታችሁ ዉሃን ንጹህ ሇማዴረግ ተጠቅማችሁ ታዉቃሊችሁ?
የአኳታብስ አጠቃቀም








20 ሉትር ዉሃ በጀሪካን ወይም በላሊ 20 ሉትር በሚይዝ እቃ ዉስጥ ያዘጋጁ
ዉሃዉን ሇማጣራት አንደን አኳታብስ ኪኒን በዉሃዉ ዉስጥ ይጨምሩ
ዉሃዉ የዯፈረሰና በጣም የቆሸሸ ከሆነ በንጹህ ጨርቅ በማጥሇሌ ሁሇት
አኳታብስ ኪኒን ይጨምሩ
አኳታብስን ከጨመሩ በኋሊ ክዲኑን ይዝጉት
ከመጠቀምዎ በፊት ሇ 30 ዯቂቃ ያህሌ ይጠብቁት
ከዚያም ዉሃዉ ጥራቱን የጠበቀ ስሇሆነ ይጠቀሙበት

ሌብ ይበለ -አኳታብስ ኪኒን በፍጹም

አይዋጥም

የማጠቃሇያ ጥያቄ
አኳታብስን በየቤታችሁ ሇመጠቀም ትክክሇኛዉን አጠቃቀም ምን ያህሌ
ተረዴታችሁታሌ?
በቤታችን ባሇ 20 ሉትር ጀሪካን ባይኖር ምን እናዯርጋሇን?
አኳታብስ የሚጠቅመዉ ከየት ከየት ሇምንቀዲዉ ዉሃ ነዉ?

21

የዉሃ አጋር አጠቃቀም

22

የዉሃ አጋር አጠቃቀም
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?






ዉሃ አጋርን ዉሃ ዉስጥ በመጨመር ሇሌጇ ቀዴታ ምትሰጥ እናት
ከቧንቧና ክዲን ካሇዉ የዉሃ ጉዴጓዴ የሚቀዲ ዉሃ አንዴ ክዲን ዉሃ አጋር
እንዯሚጨመር የሚያሳይ
ከወንዝና ክዲን ከላሇዉ የዉሃ ጉዴጓዴ ሇሚቀዲ ዉሃ በጨርቅ ካጠሇለ በኋሊ
ሁሇት ክዲን ዉሃ አጋር እንዯሚጨመር የሚያሳይ ስእሌ
ዉሃን ንጹህ ሇማዴረግ ዉሃ አጋርን በቤታችሁ ተጠቅማችሁ ታዉቃሊችሁ?

የዉሃ አጋር አጠቃቀም








20 ሉትር ዉሃ በጀሪካን ወይም ላሊ 20 ሉትር በሚይዝ እቃ ዉስጥ ያዘጋጁ
የዉሃ አጋሩን ክዲን በመጠቀም አንዴ መሇኪያ ዉሃ አጋር 20 ሉትር ዉሃ
በያዘ እቃ ዉስጥ ይጨምሩ
ዉሃ አጋር ከጨመሩ በኋሊ ክዲኑን ይዝጉትና ጀሪካኑን በመነቅነቅ ማዋሃዴ
ከመጠቀምዎ በፊት ሇ 30 ዯቂቃ ያህሌ ይጠብቁት
ዉሃዉን ወዯ ማጠራቀሚያ ባሌዱ ወይም ማሰሮ ወይም እንስራ በመገሌበጥ
መክዯን
ከዚያም ዉሃዉ ጥራቱን የጠበቀ ስሇሆነ ይጠቀሙበት
በዉሃ አጋር የታከመዉን ዉሃ በንጹህ መጥሇቂያ መቅዲት አሇብን

የማጠቃሇያ ጥያቄ
ዉሃ አጋርን ወይም አኳታብስን በየቤታችሁ ሇመጠቀም ትክክሇኛዉን አጠቃቀም ምን
ያህሌ ተረዴታችሁታሌ?
በቤታችን ባሇ 20 ሉትር ጀሪካን ባይኖር ምን እናዯርጋሇን?
ዉሃ አጋር የሚጠቅመዉ ከየት ከየት ሇምንቀዲዉ ዉሃ ነዉ?

23

ትምህርት አምስት
ክፍሌ አምስት
የምግብ አያያዝና አጠቃቀም

24

ትምህርት አምስት
ክፍሌ አምስት
የምግብ አያያዝና አጠቃቀም
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 እህሌን በተገቢዉ ሁኔታ በጎተራ የሚያስቀምጥ አባወራ፣የበሰሇ ምግብና የቤት
እቃዎች በተገቢዉ መንገዴ ተከዴነዉ በመዯርዯሪያ መቀመጣቸዉን የሚያሳይ ስእሌ
 የመመገቢያና የማብሰያ እቃዎች በቤታችሁ የምታስቀምጡት በምን አይነት ሁኔታ
ነዉ?
ገሇጻ
የምንመገበው ምግብ ንፅህናው የተረጋጋጠ ካሌሆነ በስተቀር ሇበሽታ ሉያጋሌጠን ይችሊሌ
ምግብ ከሚበከሌባቸው መንገድች መካከሌ የሚከተለትን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡
 ምግብ ካሇበት ወይንም ከሚመረትበት ቦታ ሊይ እንዲሇ ሉበከሌ ይችሊሌ ሇምሳሉየጓሮ አትክሌቶች በአይነምዴር ሉበከለ ይችሊለ
 ምግብ ከተመረተበት ቦታ ሊይ ወዯ ቤት ወይንም ወዯገበያ በሚጓጓዝበት ጊዜ
ሉበከሌ ይችሊሌ
 በቤት ውስጥ በአቀማመጥ፣ በአዘገጃጃት እና በአመጋገብ ወቅት ሉበከሌ ይችሊሌ
 በምግብ መበከሌ ወይንም መመረዝ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች ማሇትም
የአንጀት ተስቦ /ታይፎይዴ/፣ አሜባና የተሇያዩ የተቅማጥ በሽታዎችና
ሇመሳሰለት በህይወታችን ብልም በአካሊችን ሊይ አዯጋ ሇሚያስከትለ በሽታዎች
ያጋሌጡናሌ
በተሇይም የምግብን በቤት ውስጥ የመበከሌ አጋጣሚ ሇመቀነስ መዯረግ የሚገባቸው
ዋና ዋና ነገሮች
1. የምግብ አዘጋጆች የግሌ ንፅህናቸውን መጠበቅ በተሇይ ምግብ ከማዘጋጀታቸው
በፊት እጃቸዉን በሚገባ በሳሙና ወይም በአመዴ መታጠብ
2. የበሰለ እና ያሌበሰለ ምግቦችን ሇይቶ ንክኪ በላሇው መንገዴ ማስቀመጥ
3. የበሰለ ምግቦችን ወዱያውኑ መመገብ
4. የቀዘቀዘ ምግብን እስኪፍሇቀሇቅ ወይንም እስኪፈሊና እንኪንተከተክ ዴረስ በበቂ
ሁኔታ ማሞቅና መመገብ
5. የምግብ ማብሰያ እና መመገቢያ እቃዎችን በንፅህና መያዝ
6. ሇህፃናት የሚዘጋጅ ምግብ እንዲይበከሌ ማብሰያ እና መመገቢያ እቃዎችን
በተሇየ ሁኔታ በንፅህና መያዝ
7. ሇምግብ ማዘጋጃ ንፁህ ውሀ መጠቀም
8. እንዯ ዝንብ በረሮና አይጥ የመሳሰለት በምግብ ሊይ እንዲይዯርሱ ማዴረግ
 የበሰለ ምግቦችን፣የማብሰያ፣መመገቢያ እና የመጠጫ እቃዎችን ከአካባቢው
ቁሳቁስ በተሰራ መዯርዯሪያ ሊይ ሸፍኖ ማስቀመጥ
የማጠቃሇያ ጥያቄ
የመመገቢያና የማብሰያ እቃዎች በተገቢዉ መንገዴ ሇማስቀመጥ ከአካባቢ በሚገኝ
ቁሳቁስ የእቃ መዯርዯሪያ እንዳት ሌታዘጋጁ ትችሊሊችሁ?

25

ምስጋና
አስቀዴመን የአሜሪካ መንግስት የሌማት ተራዴኦ ዴርጅት (USAID) ይህን
የማስተማሪያ ካርዴ ሇማሳተም ሊበረከቱት የገንዘብ ዴጋፍ ምስጋናችንን እናቀርባሇን፡፡
ይህ የማስተማሪያ ካርዴ የተዘጋጀዉ በምግብ ሇተራቡ አሇም አቀፍ ዴርጅት በኢትዮጵያ
(FH/E) ሲሆን ይህም ከቤተሰብ ጤና መመሪያ (Family Health Card)፣በተሇያየ ጊዜ
በጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና በጤና ቢሮ ከታተሙ የማስተማሪያ ካርድች ካለት
መሌዕክቶች የተወሰዯ ነዉ፡፡ ይህንን ካርዴ ሇማዘጋጀት የዉስጥ ስዕልችንና የተሇያዩ
የመመሪያ ካርድችን በመስጠት ዴጋፍ ሊዯረጉ ዴርጅቶችና በአሜሪካ ሇሚገኘዉ የምግብ
ሇተራቡ አሇም አቀፍ ዴርጅት (FH/US) በተሇይም Mitzi Hanold, ማስተማሪያዉን
ሇማዘጋጀት ሊዯረጉት አስተዋጾ ምግብ ሇተራቡ አሇምአቀፍ ዴርጅት(FH) ከፍ ያሇ
ምስጋናዉን ያቀርባሌ፡፡
ህዲር 2002 ዓ.ም
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