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abstract
The World Health Organization (WHO) has launched the concept of a healthy school
(Health Promoting School), which is a school that has implemented UKS (School Health
Enterprises) with the characteristics of involving all parties related to school health
problems, creating a healthy and safe environment, providing health education, there are
school policies and efforts to promote health and play an active role in improving public
health.
School children are the nation's next generation whose health needs to be maintained,
improved and protected. Some activities of students in implementing PHBS in schools
include washing hands with soap and clean water by implementing PHBS in schools so
that students take an active role in creating a healthy school environment.
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Abstrak
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan konsep sekolah sehat (Health
Promoting School ), adalah sekolah yang telah melaksanakan UKS (Usaha Kesehatan
Sekolah) dengan ciri-ciri melibatkan semua pihak yang berkitan dengan masalah kesehatan
sekolah, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, memberikan pendidikan
kesehatan, ada kebijakan dan upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan
berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, ditingkatkan dan
dilindungi kesehatannya. Beberapa kegiatan peserta didik dalam menerapkan PHBS di
sekolah antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dengan menerapkan PHBS
di sekolah maka peserta didik ikut berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah
yang sehat.
Kata Kunci : Cuci Tangan, PHBS
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PEMBAHASAN
Anak usia dini dianjurkan
melakukan cara cuci tangan pakai
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KESIMPULAN
Dari kegiatan penyuluhan ini dapat
disimpulkan bahwa
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sabun dengan baik dan benar telah
meningkat.
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tangan dengan baik dan benar.
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