
لحظه هاى مهم براى

بهداشت دست
در کمپین واکسیناسیون

چه وقت: 

چــــــرا:

با بیمار و محیط پیرامون او دستها را تمیز  قبل از تماس 
کنید.

براى حفاظت از بیمار در برابر اجرام مضر روى دست هاى  
کادر درمان.

1

ــتها را  ــون وى دس ــط پیرام ــار و محی ــا بیم ــاس ب ــد از تم بع
تمیز کنید.

بــراى حفاظــت از خودتــان و محیــط هــاى درمانــى در برابــر 
اجرام مضر روى بدن بیمار.

چه وقت: 

چــــــرا: 4

ــز  ــى دســتها را تمی ــات درمان ــام اقدام ــل از انج ــا قب دقیق
کنید.

ــه  ــر، از جمل ــرام مض ــر اج ــار در براب ــت از بیم ــراى حفاظ ب
ــه داخــل  ــا از ورود ب میکروبهــاى روى بــدن خــود بیمــار، ت

بدن او جلوگیرى شود.

چه وقت: 

چــــــرا: 2
فــورا بعــد از انجــام اقدامــات درمانــى کــه در بــر گیرنــده 
ــد از در آوردن  ــدن اســت (و بع ــات ب ــا مایع ــاس ب ــر تم خط

دستکش ها) دستها را تمیز کنید. 
بــراى حفاظــت از خودتــان و محیــط هــاى درمانــى در برابــر 

اجرام مضر روى بدن بیمار.

چه وقت: 

چــــــرا: 3

بعد از انجام
اقدامات درمانى

یا خطر آلودگى
با مایعات بدن

قبل از انجام 
اقدامات 

درمانى

بعد از  تماس
با  یک بیمار

2
3

4
قبل از 

تماس با
یک بیمار

1

1. کف دست ها را به هم مالش دهید.

2. با کف دست بین انگشتان و 
پشت دست مقابل را مالش دهید.

5. انگشت شصت را به صورت 
چرخشى با دست مقابل مالش دهید.

3. قسمت هاى داخلى انگشتان را 
به هم مالش دهید.

4. پشت انگشتان دست ها را در دست 
مقابل قفل کرده و کامال مالش دهید.

6. نوك انگشتان و زیر ناخن ها را 
داخل کف دست مقابل مالش دهید.
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