
  

 

تا صااتَى  شستي دست ّا  است وِ هطالعات ًشاى دادُ

 50اش اساْا  زا تمسبثاا تاا    هی تَاًد هسي ٍ هیس ًاشی 

دزصد ٍ هسي ٍهیس حاصل اش عفًَت ّای حاد تٌفسی زا 

دزصد واّش دّد ٍ جاى وَدواى زا تایش اش ّاس    25تا 

ٍاوسي ٍ با الداهات پصشىی دبگسی ًجات دّد. چالش 

هَجَد، اًتما  ابدُ شستي دست ّا تا صاتَى اش ابدُ ای 

جَاهع دز هجسد تِ زفتازی اتَهاتیه دز خاًِ، هدازس ٍ 

 سساسس دًیا است.

 

الم ساشهاى جْاًی تْداشت اسْا  ّس سالِ تسا اساس اع

تیشتس لستاًیاى زا  هیلیَى ًفس هی شَد. 2/2سثة هسي 

وَدواى دز وشَزّای دازای دزآهاد پاابیي ٍ هتَسا     

 تشىیل هی دٌّد.

اش هیىستْای عاهل اسْا  دز زٍدُ بافات های شاًَد ٍ    

تِ هادفَ،، سساتس     ّا ٍ آب طسبك آلَدُ شدى دست

 هی باتٌد.

 

چٌدبي تحمیك ًشاى دادُ است تشَبك وَدواى ٍ تصزسساالى 

 تِ شستشَی دست ّا تعد اش تَالت هفید است.

الداهی تِ سادسی شستي هستة دست ّا هی تَاًد تاثیس تسیاز 

شباد ٍ لاتل تَجْی دز جلَسیسی اش اتتال تاِ ساسهاخَزدسی ٍ   

 تاشد.آًفَالًصا ٍ سیٌِ پْلَ دز هاُ ّای سسد شهستاى داشتِ 

 َ تاسبي   اًاد هْان  ّوچٌیي شستشَی تیشتس دست ّا های ت

زاّىاز تسای وٌتس  عفًَت ّای پَساتی  ًاشای اش اساتافیلَ    

دزصاد اش   60دست ّای آلَدُ تاعث اًتما  تیش اش وَن تاشد.

 عفًَت ّای تیوازستاًی هی تاشد.

 

 : مراحل شستن دست ها

َى با ، صاتٍلسمتسای شستي دست، ًیاش تِ سیٌه، آب جازی ٍ 

هادُ ضدعفًَی وٌٌدُ ٍ حَلِ واغری هی تاشاد ٍ سا ب تاِ    

 : شسح ذبل عول هی سسدد

ستیي ّای لثااس زا تاا لساوت فَلااًی ها  تااال شدُ،       آ-1

 جَاّسات ٍ ساعت هچی زا اش دسات ٍ اًگشاتاى خاازی های    

 .ًوائین

 

 

ًاخي ّا تابد وَتاُ تَدُ ٍ ًثابد اش تسق ًاخي با الن ًاخي  -2

 با ًاخي هصٌَعی استفادُ سسدد.

سطح دست ّا ٍ اًگشتاى اش ًظس تسبدسی ٍ خسا  وٌتس   -3

 شَد.

 یٌه ابستادُ تِ ًحَی وِ لثاس ٍ دست ّاا تاا  جلَی س -4

 سیٌه تواس پیدا ًٌوابد.

زا تاش وسدُ تا دست ّا ٍ لسوت ّاای تحتااًی    شیس آب -5

تاس اش   ساعد خیب شًَد، دست ّا  ٍ ساعد تابستی پاابیي 

 اش پاشیدى آب تِ لثاس تابد اجتٌاب وسد. تاشٍ لساز سیسًد.

 

سی سی صاتَى هابع زا دز هیاى دست ّای  3تِ هفداز  -6

 خیب سراشت تا وف فساٍى ابجاد سسدد.
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دساتْا تاِ    فاسد لاساز دازد    اسس ّوصهاى وِ دستوا  دز دست

تالی هاًدُ وواه های   بگس هالیدُ شَد تِ حرف تاوتسی ّا ّود

دفع شَد، شایس آب   طسبمِ صحیح شَد. س ب دستوا  تابد تِ

 شَد.واغری خشه ٍ تستِ تابستی تا حَلِ 

             

خشه وسدى دستگاُ تا دستگاُ خشه وي تاعث چسخش َّای 

هولَ اش تاوتسی هی شَد،لرا تْتس است دز شساب  عاادی تاسای   

 استفادُ شَد. واغری خشه وسدى دستْا اش حَلِ

 

 

 تر است. تمیس، مراقبت  سالم مراقبت

 

تِ ّن هالیدُ شَد. شستي ّس به اش ّا تا دلت  دست -7

ّا تابد پٌج تاز اًجام شدُ ٍ  اًگشتاى، وف ٍ پشت دست

 ّا واهال شستِ ٍ تویص شًَد. دلت سسدد وِ ولیِ لسوت

              

دز صَزتی وِ شبس ًاخي ّا وثیف است تاا ًااخي ّاای    

دست دبگس تویص شًَد. ) دز تسزسی اًجاام شادُ ًاَن    

اطساف اًگشت شست آلَدُ تاسبي   اًگشتاى، شبس ًاخي ٍ

 ّا تعد اش شستشَ سصاز  شدُ است.( لسوت

        

 توجه !!!

دز اًتْای هساحل شستشَی دست ًثابد شیس آب تساتِ  

ّا ًواًد.  شَد ٍ تابستی دلت سسددوِ صاتَى زٍی دست

 س ب تا دستوا  واغری تِ آزاهی ٍ تِ طَز واهل دسات 

ابي عول تابستی اش سوت اًگشتاى تاِ   ّا خشه شًَد.

 ساعداًجام شَد.ٍ طسف ه  


