
Kedves szülőtársak! 

 

Ismét felütötte a fejét a cérnagiliszta! 

 

A személyes felelősségvállalás mellett néhány hasznos javaslattal állnék elő: 

 

"Előszó": A cérnagiliszta útja: 

A gyermek székletéből: Széklet ürítés, fenék törléssel a kézre kerülhet, megfogja a wc 

lehúzót.majd a wc ajtót nyitó reteszt/ kallantyút és a kilincset. Kilépve a wc-ből a csap 

fogantyúját. Jó esetben szappannal kezet mos, majd újból a csaphoz nyúl, a 

törölközővel megtörli a kezét, majd a mosdó kilincsét megfogja. Osztályterem kilincsét, stb 

A cérnagiliszta okozhat viszkető érzést a végbélnyílás tájékán, ha a gyerek megvakarja,a 

körme alá kerülnek a peték, így fertőződik tovább.  

 

Nagyon jó, hogy már van olyan kéztörlő minden  mosdóban, ami kihúzható, fertőtlenített. 

 

Javaslatom: 

- A hagyományos törölközőket teljesen megszüntetni. (Annál már az is jobb, ha a pulcsijába 

törli a kezét) 

 

- A takarítónőt megkérni (utasítani), hogy egy arra kijelölt felületi fertőtlenítőszerrel 

pl:   Sekusept forte, INNOSEPT felületfertőtlenítő 

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biztonsag-higienia/fertotlenito-

szerek/eszkozfertotlenito- 

 

 

Befújjon minden olyan tárgyat a mosdóban, amit fertőzött kézzel érintenek a gyerekek, 

legalább minden órában egyszer, minden wc-ben!! 

 wc lehúzót, a wc ajtót nyitó reteszt/ kallantyút és a kilincset,  csap fogantyújá,  mosdó 

kilincsét,  Osztályterem kilincsét, 

 

Valamilyen módon ellenőrizni az ő munkáját! Ezt valakinek el kell vállalnia. 

- Orvosi mosdó-csaptelepet vásárolni! 

Ez szerintem az egyik legfontosabb, mivel másként nem lehet elkerülni, hogy a cérnagilisztás 

kezükkel megfogják a csapot, amit ha tisztára is mossa valaki a kezét , akkor is meg kell 

fogjon, amikor elzárja  a csapot. Az orvosi csapnak pont az a lényege (azért hosszú, hogy az 

erőkar hosszú legyen, így csuklóval, kézfejjel is lehet kinyitni, lezárni, anélkül, hogy a 

tenyerünkkel, ujjainkkal érintenénk. Találtam akciós csapokat: 

https://szaniterplaza.hu/termekek/kategoriak/orvosi-csaptelepek/ 

 

A gyerekeket a tanítás előtt oktatásban részesíteni: 

Fontos:  

 -Ha székletet ürítenek, nézzék meg a székletüket!!! Ha kicsi fehér hosszúkásat látnak benne, 

akkor az valószínűleg giliszta.Ha otthon vannak a szüleik, és bizonytalanok mutassák meg, 

nem ciki. (Minden erőfeszítés hiába van, ha nem tudja valakai, hogy gilisztás, akkor nem is 

fogják kezeli, és folyamatosan fertőz.) 

-A wc-papírral nem szabad spórolni, lehetőleg ne kerüljön széklet a kézre.Ettől függetlenül 

a kézre mégis úgy kell tekinteni törlés után, mint potenciális fertőző forrásra. 

-A wc lehúzót egy darab wc-papírral fogják meg! 

-A csapot lehető legkevesebb ujjal nyissák ki. 

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biztonsag-higienia/fertotlenito-szerek/eszkozfertotlenito-szerek.html
https://www.laboreszkozkatalogus.hu/biztonsag-higienia/fertotlenito-szerek/eszkozfertotlenito-szerek.html
https://szaniterplaza.hu/termekek/kategoriak/orvosi-csaptelepek/


(Ha majd lesz higiénikusabb orvosi csap, akkor azt is meg kell tanítani, hogy kézfejjel 

toljuk fel , és csuklóval toljuk le!!) 

El kell mondani, hogy 20 másodpercig kell szappannal kezet mosni. (Számoljon el 

magában lassan 20-ig!) 

Soha, sehol közös wc-ben ne használja a közös törölközőt! 

 

-Étkezés előtt, akkor is ha tízórai, ha egy alma, vagy komplett ebéd, mosson alaposan 

kezet! 

-Ne nyúljon a szájába. 

-Ha az orrába, végbélnyílásához ért, mosson kezet, vagy kézfertőtlenítővel fertőtlenítse a 

kezét! 

-Legyen rövidre vágva a gyerekek körme. Otthon minden nap reggel és 

eset körömkefével, szappannal sikálja meg a körmét. 

 

 És végül a cérnagiliszta kiirtása: 

A 100mg Mebendazole tartalú vermoxból 1db-ot a fertőzés észlelésének napján, 1 db-ot 

másnap. 

(Ha másnap is ürített székletet, és mindkét tablettát bevette, akkor már nem fertőz.) 

Négy hét múlva egy 3. tabletta, a frissen kifejlődött maradék giliszták elpusztítására. 

(pont olyan fontos, mint előtte a másik  kettő) 

 

A Wc lehúzót, ülőkét, wc papír tartót alaposan fertőtleníteni. 

A pizsamát, fehérneműt, ágyneműt, törölközőket 60 fokon  sanytol -fertőtlenítő 

adalékkal, vagy 90 fokon kimosni. 

Alaposan kiporszívózni, fertőtlenítő szerrel felmosni. 

(A tetűnél ugyan így kell eljárni, természetesen a fésűk-kefék kifertőtlenítésével kiegészítve.) 

Kilincseket, lámpakapcsolókat, ceruzáit, fertőtlenítő szerrel lemosni/ lefújni 

felületfertőtlenítővel. 

 

Hiteles és hasznos információk: 

https://www.hazipatika.com/taplalkozas/anyagcsere/cikkek/belfereg_okok_tunetek_kezeles/2

0091116161642   

 
 

https://www.hazipatika.com/taplalkozas/anyagcsere/cikkek/belfereg_okok_tunetek_kezeles/20091116161642
https://www.hazipatika.com/taplalkozas/anyagcsere/cikkek/belfereg_okok_tunetek_kezeles/20091116161642

