
دستانے –  درست وقت پر
دستانے ہاتھوں کے آلودہ ہونے کا امکان کم کرتے ہیں اور انہیں 

پیشاب، پاخانے، خون، قے اور تھوک جیسی جسمانی رطوبتوں 
سے واسطے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دستانوں سے مکمل 

تا۔ دستانوں میں اکثر باریک سوراخ ہوتے ہیں اور  تحفظ نہیں مل
اس کے عالوہ اکثر دستانے اتارتے ہوۓبھی  ہاتھ آلودہ ہو جاتے 

ہیں۔ لہذا دستانے اتارنے کے بعد ہمیشہ ہاتھوں کی صفائی 
انجام دیں۔

آپ کو دستانے کب استعمال کرنے چاہیئں؟
•  جب آپ کیلئے جسمانی رطوبتوں )مثال پیشاب، خون اور 

تھوک( سے چھو جانے کا خطرہ ہو تو دستانے استعمال کریں۔

•  ٹائلٹ، غسلخانے اور ڈس انفیکشن روم )skyllerom( کی 
صفائی کرتے ہوۓ دستانے استعمال کریں۔

•  جب دھالئی کے پاؤڈر/مائع اور کیمیکلز  کا استعمال تجویز 
کیا جاۓ تو انہیں چھونے کیلئے دستانے استعمال کریں۔

•  smitterom )خطرناک انفیکشن میں مبتال مریض کا الگ 
کمرہ( کی صفائی کرتے ہوۓ دستانے استعمال کریں۔

دستانوں کے بارے میں دیگر تجاویز:
•   دستانے پہنتے ہوۓ آپ کے ہاتھ ہمیشہ خشک ہونے چاہیئں – 

گیلے ہاتھوں کی وجہ سے جلد پر زیادہ چبھن ہوتی ہے۔

•  بار بار ہینڈ کریم لگائیں۔ اس سے جلد کی چبھن سے بچاؤ ہوتا 
ہے۔

•  لیٹکس یا نائٹرل سے بنے لمبی کالئی والے دستانے استعمال 
کریں۔ ایسے دستانے بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔

•  دستانوں کو ڈس انفیکٹ نہ کریں۔ اس سے دستانوں کی 
حفاظتی صالحیت ختم ہو جاتی ہے۔

 

استعمال کے بعد دستانے کیسے 
اتارے جائیں؟

استعمال کے بعد دستانوں کو اتارنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب 
سے اہم یہ خیال رکھنا ہے کہ  دستانے اس طرح نہ اتارے جائیں کہ 

ہاتھ دستانے کے باہری طرف کو چھو کر گندے ہو جائیں۔ درست 
طریقہ یہ ہے: 

ہاتھوں کی صفائی اور دستانوں کے استعمال 
کے بارے میں مشورے

صحت کے اداروں میں
صفائی کرنے واال عملہ

1۔ دستانے کی کالئی کو باہر 
سے  پکڑیں۔ آرام سے دستانے 
کو اس طرح اٹھا کر اتاریں کہ 

ٹا ہو جاۓ۔ یہ ال

نا ہو،  2۔ جس ہاتھ پر دستانہ پہ
اسی کی انگلیوں سے دستانے 

کو پکڑیں۔ دوسرے ہاتھ کی 
شہادت کی انگلی کو دستانے 
کی کالئی میں ڈالیں۔ آرام سے 

ٹاتے ہوۓ اتار لیں۔ دستانہ ال

۔ د�ی م  ااجن افصیئ  یک  اہوھتں  4۔  3۔ دستانے پھینک دیں۔

اتھوں کی صفائی دستانے ہ
کا بدل نہیں ہیں

Regionale kompetansesentre  
i smittevern
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ہاتھ دھوۓ جائیں یا ڈس انفیکٹ کیے 
جائیں؟ 

ہاتھوں کی صفائی یا تو صابن اور پانی سے یا ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ 
سے انجام دی جاتی ہے۔

صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کا مشورہ تب دیا جاتا ہے جب:
• ہاتھوں پر گندگی نظر آ رہی ہو۔

• ہاتھ گیلے ہوں۔
• ٹائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد۔

ان کے عالوہ دوسری صورتوں میں الکحل سے بنے ہینڈ ڈس 
انفیکٹنٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ مؤثر ہے اور ہاتھوں کی جلد 

کیلئے نرم ہے۔

صفائی –  انفیکشن سے بچاؤ  کی 
اہم تدبیر

ناروے میں صحت کے اداروں میں انفیکشن کے پھیالؤ کو روکنے 
کی ایک اہم تدبیر صفائی ہے۔

تاہم، دوسرے عملۂ صحت اور ہسپتال کے دوسرے مالزمین کی 
طرح، صفائی کرنے والے کارکن انفیکشن پھیالنے کا باعث  بھی 

بن سکتے ہیں۔

ہاتھوں کی اچھی صفائی اور دستانوں کا درست استعمال 
انفیکشنوں کا پھیالؤ روکنے کیلئے اہم ہے۔

ہاتھوں کی صفائی کیسے انجام دی 
جاۓ؟

•  الکحل سے بنا 70 – 90 ٪ ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ محلول یا جیل 
استعمال کریں۔

•  ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں یہ محلول یا جیل بھر لیں۔

• پھر اسے دونوں ہاتھوں اور کالئیوں پر پھیال لیں۔ 

•  اسے نرمی سے ہاتھوں میں تب تک ملتے رہیں کہ ہاتھ خشک 
ہو جائیں۔

اس سارے عمل میں 20–  30سیکنڈ لگنے چاہیئں۔
اگر اس سے کم وقت لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مناسب 

یا ہے۔ سے کم مقدار میں محلول یا جیل ل

ہاتھ کیسے دھوۓ جائیں؟
•  نل سے بہتے ہوۓ نیم گرم پانی میں ہاتھ اور  کالئیاں 

بھگوئیں۔

•  صابن کی بوتل کو ایک یا دو دفعہ پمپ کر کے ہتھیلی میں 
صابن لیں۔

•  صابن کو دونوں ہاتھوں اور کالئیوں کی تمام سطحوں پر مل 
لیں۔

•  نل سے بہتے ہوۓ نیم گرم پانی میں ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔

•  ایک دفعہ استعمال کے کاغذی تولیے سے ہاتھوں کو تھپتھپا 
کر اچھی طرح خشک کر لیں۔

•  اگر نل کو ہاتھ سے بند کرنا پڑتا ہو تو ہاتھ لگانے کی بجاۓ 
استعمال شدہ کاغذی تولیے سے دبا کر بند کریں۔

مؤثر طریقے سے ہاتھ دھونے میں 40 – 60 سیکنڈ لگتے ہیں

 آپ کیلئے ہاتھوں کی صفائی انجام
 دینا کب ضروری ہے؟

•  نئے کمرے میں کام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ہاتھوں کی 
صفائی انجام دیں۔ آپ کیلئے ہاتھ دھونا ہر صورت میں ضروری 

ہے چاہے آپ کسی بھی قسم کے کمرے میں کام کر رہے ہوں اور 
چاہے آپ دستانے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔

•  اگر آپ ایسی چیزوں کو چھوئیں جنہیں مثال کے طور پر پیشاب، 
پاخانہ یا خون لگا ہوا ہو تو  اس کے بعد کمرے میں مزید کام 
کرنے سے پہلے آپ کو ہاتھوں کی صفائی انجام دینی ہو گی۔ 

اگر  آپ نے دستانے پہن رکھے ہوں تو انہیں اتار کر ہاتھوں کی 
صفائی انجام دیں اور پھر کام دوبارہ شروع کریں۔

•  »گندے« مقامات مثال« ٹائلٹ، غسلخانے اور ڈس انفیکشن روم 
)SKYLLEROM( کی صفائی کرنے کے بعد ہاتھوں کی صفائی 

انجام دیں۔

•  ایک کمرے کی صفائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمیشہ ہاتھوں کی 
صفائی انجام دیں چاہے آپ نے دستانے پہن رکھے تھے یا نہیں۔ 

Foto: Folkehelseinstituttet


