
IIsshhaall  sseemmppttoommllaarrıınnıı  bbeelliirrtteenn  ttüümm  ssaallmmoonneellllaa  eennffeekkssiiyyoonnllaarrıınnıınn  yyaakkllaaşııkk
%%1100´́nnuu  ssaallmmoonneellllaa  iiffrraazz  eeddeenn  kkööppeekklleerr,,  kkeeddiilleerr  vvee  öözzeelllliikkllee  ssüürrüünnggeennlleerr
iillee  ddiirreekktt  tteemmaassttaann  bbuullaaşmmaakkttaaddıırr..

� El ile yem verme, bakım veya okşama dan sonra. 
– eller ağıza alınmamalı veya gözlere dokunulmamalı.
– (yemekten evvela) eller yıkanmalı veya (mesela hayvanat bahçesinde) çocuklara

uygun hazır temizlik bezleri ile silinmeli.

� Yüz ve açık yaralar hayvanlara yalatılmamalı, hayvanlar öpülmemeli.

� Yem ve su kaseleri kullanıştan sonra hemen yıkanmalı; su günde bir kaç defa
değiştirilmeli.

� Kafes, ahır ve kümesi sıcak su ile yıkarken eldiven kullanılmalı veya hemen eller
yıkanmalı.

� Kuş kafesleri hergün yıkanmalı; kedi tuvaleti en az her iki günde bir temizlenmeli.

� Hayvanlar yatağa bırakılmamalı.

� Kedi ve köpek örtüleri ayda bir kez en az 60°C´de yıkanmalı.

� Tırmık ve ısırık yaraları uygun bir ürün ile antiseptik temizlenmeli 
(mesela eczaneden bir antiseptik ilaç ile), gerekirse doktora gidilmeli.

� Evcil hayvanların aşıları veterinerin önerisine göre yapılmalı.

� Evcil ve çiftlik hayvanları düzenli antihelmintik (kurt) tedavi görmeli.

� Asla hayvan leşine eldivensiz dokunulmamalı.

� Asla hastalanmış yabani hayvan bakım için eve götürülmemeli.

� Hasta hayvanlar veterinere götürülmeli. 

Bilhassa bağışıklık sistemi zayif olan çocuk ve yetişkinler ev ve çiftlik hayvanları
bakımında dikkat etmelidirler. Özellikle yavru hayvan ve sürüngenlerle temastan
kaçınılmalıdır.

Çocuklar için hijyen tavsiyeleri
- hayvanlarla temas - 
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