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Tévhitek 
■ Kézmosás, kézszárítás : A hosszabb kézmosás hatékonyabb?

■ Kilincsek, telefonok, villanykapcsolók: A telefon kijelzők tényleg az 

egyik legszennyezettebb használati tárgyaink?



Kutatásaink, módszereink
• Foodstamp

• CompactDry

• ClearStamp

• kérdőívek





Hipotéziseink
■ A telefonok kijelzője a legnagyobb összcsíraszámú

felület

■ A diákok ritkábban mosnak egy nap során kezet, mint 

kellene

■ A diákok kevesebb ideig mosnak kezet, mint kellene

■ A padok teteje tisztább, mivel gyakrabban van tisztítva

■ Azonos környezetben élő emberek kezein lévő 

baktériumok össz-csíraszáma nagyjából megegyezik, 

mivel ugyanazon felületekkel érintkeznek

■ A gyümölcsök öblítése után valóban kevesebb 

baktérium lesz a felületükön, mint előtte volt



Első hipotézis: A telefon kijelzője a 
legnagyobb összcsíraszámú felület
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ÖSSZCSÍRASZÁM BIZONYOS FELÜLETEKEN



Milyen gyakran tisztítod telefonod 
kijelzőjét?
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Második hipotézis: A diákok kevesebbszer 
mosnak kezet egy nap, mint ajánlott
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Harmadik hipotézis: A diákok kevesebb 
ideig mosnak kezet, mint kellene

Mennyi ideig tart nálad egy átlagos kézmosás?



Negyedik hipotézis: A padok teteje tisztább, 
mivel gyakrabban van tisztítva

Diákok  száma, akik a válaszokat adták

A pad belseje

A pad külseje

Melyik felület a tisztább: a pad belseje, vagy a külseje?
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Ötödik hipotézis: Azonos környezetben élő 
emberek kezein lévő baktériumok össz-
csíraszáma nagyjából megegyezik, mivel 
ugyanazon felületekkel érintkeznek
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Hatodik hipotézis: A gyümölcsök öblítése után valóban 
kevesebb baktérium lesz a felületükön, mint előtte volt
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Eredményeink összegzése a hipotéziseink 
alapján

■ A telefonok kijelzője a legnagyobb összcsíraszámú felület nem tudtuk 

alátámasztani

■ A diákok ritkábban mosnak egy nap során kezet, mint kellene nem 

tudtuk alátámasztani

■ A diákok kevesebb ideig mosnak kezet, mint kellene  alátámasztottuk

■ A padok teteje tisztább, mivel gyakrabban van tisztítva nem tudtuk 

alátámasztani

■ Azonos környezetben élő emberek kezein lévő baktériumok össz-

csíraszáma nagyjából megegyezik, mivel ugyanazon felületekkel 

érintkeznek nem tudtuk alátámasztani

■ A gyümölcsök öblítése után valóban kevesebb baktérium lesz a 

felületükön, mint előtte volt alátámasztottuk



Köszönjük a figyelmet!
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