
  
 

 هطالؼات ًطاى دادُ است وِ ضستي دست ّا تـا 

صاتَى هي تَاًد هسي ٍ هيس ًاضي اش اسْال زا 

 تمسيثاً

دزصد ٍ هسي ٍهيس حاصل اش ػفًَت ّاي 50 تا

 حـاد

دزصد واّص دّد ٍ خاى وَدواى 25تٌفسي زا تا 

 زا

تيص اش ّس ٍاوسي ٍ يـا الـداهات پصضـىي 

د. چالص هَخَد، اًتمال ايدُ ًدات دّ ديگـسي

تا صاتَى اش ايدُ اي هدسد تِ  دسـت ضستي

خاًِ، هدازس ٍ خَاهغ دز  زفتـازي اتَهاتيـه دز

 .ا استسساسس دًي

 تساساس اػالم ساشهاى خْاًي تْداضت اسْال ّس

 هيليَى ًفس هـيطـَد. تيـطتس2/2سالِ سثة هسي 

لستاًياى زا وَدواى دز وطَزّاي دازاي دزآهد 

 پاييي

 .يا هتَسط تطىيل هيدٌّد

 دز زٍدُ يافت هيطًَد ٍ ،هيىستْاي ػاهل اسْال

اش طسيـك آلـَدُ ضـدى دسـتْا ٍ آب تـِ 

 هـدفَع،

 .هيياتٌد گستسش

 چٌديي تحميك ًطاى دادُ است تطَيك وَدواى

ٍ تصزگساالى تِ ضستطَي دستْا تؼداش تَالت 

 .هفيـداست

 

 

 الداهي تِ سادگي ضستي هستة دستْا هيتَاًـد

تسياز شياد ٍ لاتل تَخْي دز خلَگيسي اش تاثيس

 اتـتال

تِ سسهاخَزدگي ٍ آًفلَآًصا ٍ سيٌِ پْلَ دز 

 داضتِ تاضد سسد شهستاى هاّْـاي

 ّوچٌيي ضستطَي تيطتس دست ّا هـي تَاًـد

هْوتسيي زاّىاز تساي وٌتسل ػفًَتْاي پَستي 

 ن تاضدَاش استافيلَو ًاضي

 

 :هساحل ضستي دست ّا

 ًياش تِ سيٌه ، آب خـازي ٍ، تساي ضستي دست

گسم ، صاتَى يا هَاد ضدػفًَي وٌٌدُ ٍ حَلِ 
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 واغري

 گسدد ًياشاست ٍ سپس تِ ضسح ذيل ػول هي

 آستيٌْاي لثاس زا تا لسوت فَلاًي هچ تاال شدُ ،.1

خَاّسات ٍ ساػت هچي زا اشدست ٍاًگطتاى 

 .هي ًوايين خـازج

 ًاخي ّا تايد وَتاُ تَدُ ٍ ًثايد اش تسق ًـاخي يـا.2

 .اخي ٍ يا ًاخي هصٌَػي استفادُ گسددالن ً

سطح دستْا ٍ اًگطتاى اش ًظس تسيدگي ٍ .3

 خـساش

 .وٌتسل ضَد

خلَ سيٌه ايستادُ تِ ًحَي وِ لثاس ٍ .4

 دسـتْا

 .تا سيٌه تواس پيدا ًٌوايد

 ضيس آب زا تاش وسدُ تا دستْا ٍ لسوتْا تحتـاًي.5

، دستْا ٍ ساػد تايستي پاييي ساػد خيس ضًَد

 تس

تاشٍ لساز گيسًد . آب تايد تِ اًداشُ وافي گسم اش 

 تاضد

 .ٍ اش پاضيدى آب تِ لثاس تايد اختٌاب ًوَد

صاتَى زا تايد دز هياى دستْاي خيس گراضـت .6

ٍ 

اگس تِ خاي صاتَى لالثي اش صاتَى هايغ استفادُ 

سِ سي سي ا ش آى استفادُ ضـَد تـا وـف  .ضَد

 .ايداد گسدد فـساٍاى

دستْا تا دلت تِ ّن هاليدُ ضـَد . ضـستي . 7

 ّـس

يه اش اًگطتاى ، وف ٍ پطت دستْا تايـد پـٌح 

اًدام ضدُ ٍ دلت گـسدد وـِ وليـِ لـسوتْا  تـاز

 .وـاهالضستِ ٍ تويص ضًَد

شيس ًاخي ّا وثيف است تا ًاخي  دز صَزتي وِ

 ّـاي

دز تسزسي اًدام ضدُ )دست ديگس تويص ضًَد. 

 ًَن

شيس ًاخي ٍ اطساف اًگطت ضـست  ،اًگطتاى

تسيي لسوتْا تؼد اش ضستطَ گصازش ضدُ  آلـَدُ

 (.است

 !!!! تَخِ

دزاًتْاي هساحل ضستطَي دسـت ًثايـد ضـيس 

تستِ ضَد ٍ تايستي دلـت گـسدد وـِ  آب

دستْا ًواًد . سپس تا دستوال  زٍيصـاتَى 

طَز واهل دستْاخطه  واغري تِ آزاهي ٍ تِ

ضًَد . ايي ػول تايـستي اشسوت اًگطتاى تِ 

 .طسف هچ ساػد اًدام ضَد

 اگسّوصهاى وِ دستوال دز دسـت فـسد لـساز دازد

دستْا تِ يىديگس هاليدُ ضَد تِ حرف تاوتسي 

دستوال تا تالي هاًدُ ووه هي ضَد . سپس  ّـاي

طسيمِ صحيح دفغ ضَد ضيس آب  تايـد تـِ

 .واغري خطه ٍ تستِ ضَد تايـستي تـا حَلـِ
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خطه وسدى دستْا تا دستگاُ خـطه وـي 

ي هولَ اش تاوتسي هي ضـَد ، چسخص َّا تاػـث

است دز ضسايط ػادي تساي خطه  تْتـس لـرا

 .حَلِ استفادُ ضَد وـسدى دسـتْا اش

 هٌثغ:

www.Amerrica.gov/st/health 

www.fardanews.com 
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