
استفاده درست از دستکش
دستکش خطر آلوده گی دست ها را کاهش میدهد و هنگام تماس 

با مایعات بدن از قبیل ادرار، مدفوع، خون، استفراق و لعاب دهن 
باید از آن استفاده شود. دستکش محافظت کامل ارائه نخواهد داد. 

اغلب سوراخ های کوچک در دستکش ها وجود دارند، و ممکن است 
هنگام بیرون آوردن دستکش دست ها آلوده شوند. بنابراین، پس از 
بیرون آوردن دستکش های خود حفظ الصحه دست ها را به درستی 

انجام دهید.

چی وقت باید از دستکش استفاده کنید؟
•  هر جای ممکن که در معرض خطر تماس با مایعات بدن بطور 
بطور مثال ادرار، خون یا لعاب دهن( باشید، از دستکش استفاده 

کنید.

•  هنگام نظافت تشناب، حمام و اطاقهای ضد عفونی )انباری( از 
دستکش استفاده کنید.

•  هنگام تماس با مواد شوینده و مواد کیمیایی، طبق توصیه، از 
دستکش استفاده کنید.

•  هنگام نظافت اطاقهای قرنطینه از دستکش استفاده کنید.

دیگر نکات درباره استفاده از دستکش:
•  هنگام پوشیدن دستکش، مطمئن شوید که دستهای شما خشک 

باشد – دست مرطوب ممکن است موجب سوزش جلد شود.

•  اکثراً از کریم دست استفاده کنید. این کار از سوزش جلدی 
جلوگیری خواهد کرد.

•  بدون لزوم از دستکش استفاده نکنید – استفاده مداوم خطر 
خارش جلد را افزایش خواهد داد.

•  از دستکشهای التکس یا نیتریل با آستین دراز استفاده کنید، 
زیرا بهترین حفاظت را ارائه میدهد.

•  دستکشها را ضد عفونی نکنید. این کار قدرت حفاظت دستکشها 
را کاهش میدهد.

چگونه بعد از استفاده، دستکش را از 
دست بیرون آورید؟

روشهای مختلف برای بیرون آوردن دستکش پس از استفاده وجود 
دارند. مهمترین چیز آن است که از آلوده شدن دستها هنگام لمس 

قسمت بیرونی دستکش هنگام بیرون آوردن آن جلوگیری شود. اینکار 
میتواند به شیوه ذیل انجام شود:  

مشوره درباره حفظ الصحه دست 
و استفاده از دستکش

نظافتچیان
در مراکز مراقبت صحی

1. قسمت بیرونی لب دستکش 
را بگیرید. به آرامی دستکش 

را باال بکشید، و آن را برعکس 
بیرون آورید..

2. دستکش را با همان دست که 
دستکش دارد، بگیرید. انگشت 

خود را زیر آستین دستکش 
قرار دهید. به آرامی دستکش 

را از دست خود بیرون کنید، و 
سپس اجازه دهید روی دستکش 

دیگر که در دست شما است، 
برعکس شود.

3. دستکشهای استفاده شده را 
اندازید. ی دور ب

4. حفظ الصحه دست را 
انجام دهید.

دستکش بدیل مناسب حفظ 
الصحه دست نیست.
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شستن یا ضد عفونی کردن دستها؟

حفظ الصحه دست باید با صابون و آب  یا با یک ضد عفونی کننده 
دست انجام شود.

شستن دستها با صابون و آب زمانی توصیه میشود که:
• دستها به طور قابل مشاهده آلوده هستند.

• دستها تر هستند.
• پس از استفاده از تشناب.

در موارد دیگر، توصیه میشود از مواد ضد عفونی الکلی برای دست 
استفاده کنید. این مواد موثرتر هستند و برای پوست دست شما حساسیت 

کمتری ایجاد میکنند.

نظافت – ضروری برای کنترول 
عفونت

نظافت برای کنترول عفونت در مراکز مراقبت صحی ناروی 
ضروری است.

مانند پرسونل مراقبت صحی و دیگر کارمندان شفاخانه، نظافتچیان 
نیز ممکن است موجب شیوع عفونت شوند.

حفظ الصحه مناسب دست و استفاده درست از دستکش برای 
جلوگیری از شیوع عفونت مهم است.  

نحوه ضد عفونی دست
•  از یک ضد عفونی کننده دست دارای الکول، 70-90%، 

مایع یا جیل استفاده کنید.

• مقدار از ضدعفونی کننده را روی یک دست قرار دهید.

• مواد را روی سطح هر دو دست و مچها پخش کنید.

•  به آرامی مواد را روی پوست هر دو دست مالش دهید تا 
خشک شوند.

کل این روش باید حدود 30-20 ثانیه طول بکشد.
اگر این روش زمان کمتر طول بکشد، به این معنی است که 

شما به اندازه کافی از مواد استفاده نکرده اید.

نحوه شستن دستهای شما
• دستها و مچهای خود را با آب روان و گرم تر کنید.

•  یک یا دو پمپ از صابون مایع را روی کف یک دست خود 
بریزید.

•  محصول را در سطح هر دو دست، همراه با مچها، پخش 
کنید.

•  دستهای خود را کامالً زیر آب روان و گرم آبکش کنید.

•  به سرعت دستهای خود را با یک دستمال کاغذی پاک و 
یکبار مصرف خشک کنید.

•  شیردهن های دستی باید با استفاده از دستمال کاغذی بسته 
شوند.

یک روش مؤثر دست شستن 60-40 ثانیه طول میکشد.

چی وقت باید حفظ الصحه دست را 
انجام دهید؟

•  همیشه قبل از آغاز کار در یک اطاق جدید  حفظ الصحه دست را 
انجام دهید. این کار صرف نظر از نوعیت اطاق، و نیز هنگامیکه 

شما تصمیم گرفته اید از دستکش استفاده کنید، توصیه میشود.

•  اگر شما چیزهای را لمس میکنید که، برای مثال با ادرار، مدفوع یا 
خون، آلوده شده اند باید قبل از ادامه کار در اطاق حفظ الصحه 

دست را انجام دهید. اگر دستکش میپوشید، باید قبل از ادامه کار 
خود آنها را بکشید و حفظ الصحه دست را انجام دهید.

•  پس از نظافت  قسمت های “آلوده” از قبیل تشناب، حمام و 
اطاقهای ضد عفونی )انباری(، دستکش را بکشید و حفظ الصحه 

دست را انجام دهید.

•  همیشه به محض اینکه کار نظافت یک اطاق را به پایان رساندید، 
صرف نظر از اینکه دستکش پوشیده اید یا نی، حفظ الصحه دست 

را انجام دهید.

عکس: موسسه حفظ الصحه عمومی نروژ


