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4. KLASS

KÄTEPES UHARJ UMUS ORI SSAARE GÜMNAASI UMI 1. –7.
KLASSI ÕPI LASTE NÄI TEL
J UHENDAJ A LI A ALAS

SI SSEJ UHATUS
Käesol eva t öö ees märk on ül dist ada

Orissaare gü mnaasi umi

1. –7.

kl assi

õpil ast e

kät epesuharj umust. Uurimuses osal esi d Orissaare gü mnaasi umi õpil ased, kes käi vad söö mas
esi mesel suurel vahet unnil. Kasut asi me vaatl usmeet odit. Lisaks küsisi me veel kaks küsi must.
Uuri muse vaatl use viisime l äbi 2013. aast al märtsi kahe esi mese nädal a viie päeva j ooksul.
Kuna me pi di me söökl as ol e ma enne t eisi, siis vaatl uspäevad valisime vast avalt mei e
t unni pl aanil e.

1. KÄTE PESE MI NE
Puht use hoi dmi ne ehk hügi eeni nõuet e t äit mi ne al gab kät e pese mi sest. Kät epesu on i gapäevane,
aga väga t ähtis isi kli ku hügi eeni protseduur. Me ei pese oma käsi ai nult selleks, et nad ol eksi d
puht ad, vai d ka sell eks, et kaitst a ennast ja tei si i nfekt si oonhai gust e eest. Ter visekaitse
seisukohast on kät e pesemi ne kõi ge t ähtsa m bakterit e ja osade viirust e levi mise välti mi se viis.
Last el e t ul eb kät e pesemi st varakult õpet ada j a hilje m noort el e pi devalt ül e korrat a sell e
pr ot seduuri vaj ali kkust. (htt p:// www. pireka. ee/ ee/ee/ mai n/ kasuli kku )

1. 1. KÄTEPESU TEHNI KA
Kät e pese mi ne vee j a seebi ga on t õest at ult efektii vne, et ee mal dada neilt hai guset ekit aj ad.
Paarisekundilisest kät eniisut a mi sest ei aita, käsi peab seebi ga pese ma vähe malt pool mi nutit,
pärast seda t ul eb saast unud seep kät elt puht a veega maha pest a.
Pese mi ne vee j a seebi ga ee mal dab kät elt mustuse j a ka hai guset ekit ajad. Seebi sei d käsi
t ul eb hõõr uda t ei net eise vast u kõi ki dest koht adest ja siis l oput ada vool ava veega. Ter ve l aps ei
pea i ga päev anti bakt eriaal set seepi kasut a ma. Kätel on väi ksei d mi kr oobe pi devalt, need saab
kergelt ee mal dada t avalise pesuga. Osad mi kr oobi d asuvad käe mi kr ofl ooras j a nei d on raske m
ma ha pest a. (htt p:// www. eestil oodus. ee/ arti kkel150_135. ht ml ). Käsi peab pese ma vähe malt
pool mi nutit, pärast seda t ul eb käed puht a veega l oput ada. Kui vat ami sel on eelist at ud
ühekor dsed paberräti kud.

Kui seda või mal ust ei ol e, siis sobi b ka tavali ne kät eräti k.

(htt p:// www. pireka. ee/ ee/ee/ mai n/ kasuli kku)
Kui das käsi pest a?
*Tee oma käed j ooksva sooj a vee all märj aks (veete mperat uur või ks oll a kuni 35 kraadi)
* Hõõr u i nnukalt kät epesuvahendi ga kõi ki käe pi ndasi d vast a mi si 10–15 sekundit, ära
unust a käe t agasel ga, sõrmi , pöi alt ja küüneal useid. Kasut a küüneharj a, kui vaj a.
*Loput a käed vool ava vee all.
* Kui vat a käed ühekor dselt kasut at avat e kät ekui vat uspaberitega, mi da saab dosaat orist kätt e
ükshaaval. (htt p:// www. pireka. ee/ ee/ ee/ mai n/ kasuli kku )
Kui käed ei ol e korralikult kui vad või kui kätel e jääb seepi, siis on risk nahapõl eti ke
tekkeks.
1. 2. MI LLAL KÄSI PESTA?
Al ati t ul eb käsi pest a:
*pärast WC kasut a mi st;
*enne sööki;
*pärast õuest või koolist t ul ekut;
*pärast le mmi kl oo maga tegel e mi st.
( www. t er visea met. ee/filead mi n/ dok/.../ hari dus.../ Last e_kat e_hugi een. pdf )
Ki ndl asti t ul eb siis käsi pest a, kui me näe me nendel must ust.

1. 3. MUSTADE KÄTE HAI GUSED
Hai guset ekit aj ai d või b saada kät el e kõi kj alt. Puutu me j u kokku i ga päev ese met e või asj adega,
mi da on puut unud palj ud i ni mesed. Eestis ni met atakse must ade kät e hai guseks düsent eeri at j a
eri nevai d kõhul ahtisusega kul gevai d hai gusi. Noroviirushai gused põhj ust avad kõhul ahtisust ja
oksenda mi st. See on haigus, mi da isegi arsti d on aast akü mnei d ni met anud kõhugri pi ks, kui gi
gri pp see pol e.
Gri pi ja teist e hi nga mi steede viirust e levi kul on kät e pese mi ne t õhusam abi vahend kui
ravi mi d. ( www. klii ni k. ee/.../ Kät e- pese mi ne- on- gripi-vast u-t õhusa m- kui-ravi mi d)

2. MEI E UURI MI STÖÖ KÜSI MUS
Uuri mi st öös küsisi me, kui palj ud Orissaare gü mnaasi umi 1. –7. kl assi õpil ast est pesevad koolis
enne sööki käsi. Küsisi me ka veel kaks lisaküsi must:
1. Miks peab käsi pese ma?
Sell el e küsi musel e vast asi d 2. –3. kl assi õpil ased suuliselt ja 5. –7. kirjali kult.
2. Miks ei pest a käsi ?
Sell el e küsi musel e vast as 7. kl ass kirjali kult.
2. 1. UURI MUSE KI RJ ELDUS
Kuna esi mesel suurel vahet unnil käi vad koos al gkl assi de õpil ast ega söö mas veel 5., 6. ja 7.
kl assi õpil ased, siis uurisime ka nende kät epesuharj umust.
Mei e söökl a asub eral di maj as. Ka pesur uu m on sa mas maj as, seega peavad kõi k õpil ased
sell es pesur uu mi s käed pese ma.
Uuri mi ne t oi mus nii, et oli me paari kaupa pesur uu mi s. Need, kes söö ma tuli d, ei näi nud, et
pesur uu mi s on vaatl ej ad. Vaatl ej at el oli d t abeli d, kuhu oli d mär git ud kl assi de nu mbri d. Mei e
t õmbasi me vast avasse l ahtrisse krii psu. Näit eks kui t uli pese ma 3. kl assi õpil ane, t õmbasi me 3.
kl assi lahtrisse krii psukese. Li saks mär ki si me ka seebi kasut aj ad: kui õpil ane kasut as seepi, siis
mär ki si me krii psu peal e ka S t ähe. Mõnel päeval, kui sööj ai d oli korraga väga palj u, siis me
seebi kasut a mi st ei mär ki nud. Mei e uuri mus ei näi nud t egeli kult ette seebi ga pesij at e ega ka
kät e kui vat a mi se jäl gi mi st.
Uuri muse viisi me l äbi märt si kahe esi mese nädal a j ooksul. Kät epesij aid vaatl esi me vii el

päeval. Kõi gil õpil ast el oli või mal us käsi pest a.
2. 2. TULE MUSED J A ARUTLUS
Tabel 1. Kät epesu t ul e mused
Kl ass

Õpil ast e
ar v
kl assis

1. päev:
pesij at e
ar v/
koolisolijat e arv

2. päev:
pesij at e
ar v/
koolisolijat e arv

3. päev:
pesij at e
ar v/
koolisolijat e arv

4. päev:
pesij at e
ar v/
Koolisolijat e arv

5. päev:
pesij at e
ar v/
koolisolijat e arv

1. kl ass

18

17/ 17

18/ 18

15/ 15

18/ 18

18/ 18

2. kl ass

21

16/ 20

17/ 19

17/ 19

18/ 20

15/ 19

3. kl ass

21

19/ 19

17/ 19

17/ 20

18/ 20

17/ 20

4. kl ass

10

9/ 10

10/ 10

8/ 9

10/ 10

10/ 10

5. kl ass

14

9/ 13

6/ 11

7/ 13

9/ 11

10/ 14

6. kl ass

11

-/ 11

8/ 10

8/ 11

5/ 11

7/ 11

7. kl ass

18

-/ 18

-/ 17

-/ 18

-/ 16

-/ 17

1. kl assi õpil ased oli d väga t ubli d kät epesij ad. Kõi k pesi d käsi, palj ud seebi ga j a kõi k
kui vat asi d hool ega.
2. ja 3. kl assi õpil ased olid sa muti t ubli d. Kui d olid j uba ka mõned, kes enam käsi ei pesnud.
Pani me t ähel e, et palj ud ei raisanud aega ka kui vata mi sel e.
4. kl assi ga oli pisut tei ne ol ukor d. Ne mad t eadsi d, et ol e me j äl gi mas. See või s t ul e musi
mõj ut ada. Aga 4. kl assi õpil ased oli d väga t ubli d. Mõnel päeval kasut asi d lausa kõi k õpil ased
seepi (vaat a lisa 1).
5. kl assis oli kahj uks j uba rohke m nei d, kes ei pesnud.
6. kl assis oli kol m t ublit t üdr ukut – ne mad i kka pesi d (v. a esi mesel päeval). Ka mõned
poi si d oli d hool sad. Ai nult üks päev l äks nii, et keegi ei pesnud.
7. kl assi vaatl esi me viis päeva. Nende vii e päeva j ooksul pesi käsi ai nult üks poi ss. Pani me
tähel e, et ühel päeval t uli d kaks poi ssi pesur uu mi . Üks neist pani käed isegi kraani alla (vett
j ooks ma ei pannud), aga siis keeras ri ngi ja läks ära. Tei ne t uli li htsalt pesuruu mi uksest sisse j a
läks il ma käsi pese mat a tagasi.

2. 3. KÜSI TLUSE TULEMUSED
Vi i si me l äbi ka väi kese küsitl use, mill es oli kaks küsi must. Vast a mi ne t oi mus vabas vor mi s.
1. Miks peab käsi pese ma?
Abs ol uut selt kõi k t eadsi d, mi ks peab käsi pese ma. Ka 7. kl ass teadi s suurepäraselt kät epesu
vaj ali kkust.
Kõi ge l evi nu m vast us oli, et käed saaksi d puht aks. Veel vast ati: et bakt erid t ul eksi d pest es
kät elt maha; et meel di v oleks süüa; et hai geks ei jääks.
2. Miks ei pest a käsi ?
Seda küsisi me ai nult 5., 6. ja 7. kl assi õpil ast elt. Vast used ki ppusi d kor du ma. Kokkuvõt e
vast ust est:
1. Ei viitsita.
2. Pese mi ne on aeganõudev j a t üli kas.
Ol i ka üksi kui d arutl evaid vast usei d:
1. Tähtis on hoopi s enne kaasl asi söö ma j õuda.
2. Ei hoolit a oma t ervisest.
3. Ini mesed ei tea kät e mittepese mi se t agaj ärgedest.
4. Tahet akse t eist e ees „kõva mees“ oll a. Ar vatakse, et see teeb l ahedaks poi si ks või
t üdr ukuks, kui käsi ei pese.

KOKKUVÕTE
Kõi ge hool sa mad kät epesij ad oli d 1. kl assi õpil ased. Kõi ge vähe m pesti 7. kl assis. Tul e must e
põhj al või ks arvat a, et 7. kl assi õpil ased on hai ged. Aga ei ol e. Vaatl uspäevadel oli d küll
üksi kud puuduj ad. Puudu mi st e põhj usei d me ei uuri nud. Kui tal vel oli gri pi hooaeg, siis oli d
hai ged kõi k – nii t ubli d 1. kl assi lapsed, kes pesi d i ga päev korrali kult käsi, kui ka 7. kl ass. Siit
tegi me j ärel duse, et kät e pese mi ne ei mõj ut a õpilast e hai gest umi st. Rõhut a me seda, et see on
ai nult mei e järel dus.
Pani me t ähel e ka seda, et mõned t egi d li htsalt oma käed märj aks, päris palj ud pesi d il ma
seebit a. Seebi ga pese mi ne on aga vaj ali k ja nagu eespool mai nisi me, peaks seda t ege ma
vähe malt 10–30 sekundi t. Ka kät e kui vat a mi ne t oi mus kiirust ades või siis mi ndi mär gade
kät ega söö ma. Mei e koolis on ol e mas kui vat uspaberi dosaat or. Sealt ei saa paberit väga kiiresti

kätt e ja palj ud ei mal da järj ekorras oodat a. Pesur uu mi s või ks oll a ka t avaline kui vat uspaber.
Mõt l e ma paneb see, mi ks on al gkl assi de õpil ased hool sa mad. Kas nad pesevad käsi li htsalt
kohuset undest või harj umus est ? Harj umus peaks j u aast at ega süvene ma, aga paraku kaob see
õpil ast e vane maks saades hoopi s ära. Mei e uurimuse kõi ge vane mad osal ej ad oli d 7. kl assi
õpil ased. Huvit av ol eks teada, kui das pesevad käsi 8., 9. kl assi ja gü mnaasiu mi õpil ased.
Kokkuvõtt eks ütl e me mei e seda, et peske i kka käsi. Puhast e kät ega on meel di v süüa.
Puhast e kät ega on ka li htsalt hea oll a.

Kas ut at ud ki rj andus
htt p:// www. eestil oodus. ee/ arti kkel 150_135. ht ml
htt p:// www. klii ni k. ee/.../Kät e- pese mi ne- on- gri pi-vast u-t õhusa m- kui-ravi mi d
htt p:// www. pireka. ee/ ee/ee/ mai n/ kasuli kku
htt p:// www. t er visea met. ee/filead mi n/ dok/.../ hari dus.../ Last e_kat e_hugi een. pdf

Li sa 1. Uuri muse koost ajad on koos kl assi kaasl astega söö mas

