
 اَمیت بُذاضت دست  
سالهت ّز جاهعِ در گزٍ تَجِ تک تک افزاد تِ اصَل 

-تْذاشتی است.شستشَی دست تعٌَاى  اٍلینیي             

هْوتزیي ٍ کن ّشیٌِ تزیي راُ جلَگنزی اس اًیتیلیال        

تنواریْاست.شستي دست ّا اگز تا دقت ٍ تطَر صحنح  

اًجام شَد رٍشی سادُ ٍ هَثز تزای پنشگنزی اس اًیَا   

تینیویارییْیای      -تنواریْای ٍاگنز ٍ هسزی هثل اسْال 

حصثِ ٍ ....تَدُ ٍ در ًتنیجیِ       -سزهاخَردگی -گَارشی 

داشتي اطالعات کافی در ایي تارُ هی تَاًٌیذ کیویک      

 کٌٌذُ  تاشذ.

 رٍش  شستشَی دست 

تْتزیي رٍش شستشَی دست استفادُ اس صاتَى ٍ آب   

رٍاى ٍلزم است کِ قذرت پاک کٌٌذگیی تینیشیتیزی        

دارد .هصزف هکزر صاتًَْای هعوَلی تخصیَ  تیزای      

افزادی کِ هجثَرًذ تارّا دستْای خَد را تشَیٌذ تیِ    

تحزیک -پَست دستْا آسنة رساًذُ  ٍهَجة خشکی 

 ٍ اگشها خَاّذ شذ.

تٌثزایي تْتز است دقت شَد کِ  صاتَى رٍی دسیتیْیا    

 

 است اس دستمال کاغذی استفادٌ شًد.

 

 

 مزاحل شستشًی  دست
آستیىُای  لباس را تا قسمت فًقاوی  مچ دستت    -

باال سدٌ ي ساعت ي جًاَزات را اس دست ختار     

 کىید.

 

طًری جلً دستشًیی بایستید کٍ لباس ي دست با -

 آن تماس وداشتٍ باشد.

 

شیز آب باس ي دستُا ري بٍ پاییه سیتز اب قتزار       -

گزفتٍ طًری کٍ آب ريی لباس ي اطزاف پاشیدٌ 

 وشًد.

 

کف  دستْا تذقت تْن  هالنذُ شَد ٍ تا کف  ّز دسیت  

 تشذت دست دیگز ٍ الی اًگشتاى را توالنذ.

اطزاف اًگشت شست تا کوک دست دیگز کاهال تونیش  -

 شَد.

ًَک اًگشتاى ّز دست را تِ کف دست دیگز توالنذ تا -

 تونش شًَذ.

سیز ًاخي ّا فزاهَش ًشَد ٍ تا کوک دسیت دییگیز        -

 تونش شًَذ.

دستْا  سیز اب رٍاى کاهال آتکشی شَد .هَقع آتکشیی   -

دقت شَد کِ صاتَى رٍی دستْا ًواًذ ٍ دستْا را تیِ      

آراهی ٍ تطَر کاهل تا دستوال کاغذی یا حَلِ خشیک    

 شَد.

 چِ سهاًی تایذ دستْا را شست ؟

 قثل ٍ تعذ اس دستشَیی ٍ اجاتت هشاج -

 قثل ٍ تعذ اس پختي غذا ٍ تْنِ ساالد ٍ خَردى غذا -

پس اس جوع آٍری ستالِ ٍ حول ستالِ داى یا کینیسیِ      -

 ستالِ 

دست سدى  تیِ پیَل ٍ           -تعذ اس دست دادى تا افزاد -



هنلِ ٍ سطیَ  آلیَدُ      -تعذ اس دست سدى تِ دستگنزُ -

 در اهاکي عوَهی ٍ اتَتَس 

تعذ اس دست سدى تِ پَستِ تخن هزغ ییا گیَشیت ٍ          -

 سثشیجات ٍ هنَُ ًشستِ

تعذ اس تاسی کزدى اطفال تا اسثاب تاسی ییا تیاسی در       -

 پارک

تعذ اس ًعَیض پَشک تچِ یا شستي کیَدک تیعیذ اس        -

 اجاتت هشاج

دّاى ٍ تعذ اس عیطیسیِ ٍ      -پس اس دست سدى تِ تنٌی -

 سزفِ در دست

-

 تَصنِ ّای کلی .

بٍ کًدکان خًد وحًٌ صحیح ضسته دست را یاد -1

دَیذ اگز اي بفُمذ کٍ با دست آلًدٌ چٍ بیماریُایی 

خًد اي ضسته دست َا را -را مىتقل می کىذ 

 فزامًش وخًاَذ کزد.

بزای تمیش کزدن دست کًدکان َزگش اس پارچٍ -2

 مزطًب بجای ضسته دست َا استفادٌ وطًد.

َزگش در دستان خًد عطسٍ ي سزفٍ وکزدٌ ي -3

 حتما اس دستمال کاغذی استفادٌ وماییذ.

اس آب داغ بزای ضسته دست استفادٌ وطًد -4

 چًن  باعث التُاب ي مطکالت پًستی  می ضًد.

در اماکه عمًمی بُتز است اس ضیز آالت اَزمی -5

 یا چطمی استفادٌ ضًد.

واخىُا کًتاٌ ي الک وذاضتٍ باضذ ي اس بکار بزدن -6

سیًر آالت ي واخه مصىًعی ي وگیه ريی واخه 

خًدداری کىیذ چًن در اوتقال میکزيب َا وقص 

 داروذ.

ثاویٍ ي بزای دستُای  15حذاقل سمان ضسطً -7

 ثاویٍ مطلًب است.  64تا  44کثیف 
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 تسوِ تعالی

 
 داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی گنالى

 تنوارستاى غذیز سناّکل

 

 

 اّونت تْذاشت دست 
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