
شستشوی 
دست ها



شستن دست ها اگر با دقت و صحیح باشد، عامل مهمی در پیشگیری از انواع بیماری های واگیردار است. داشتن 
اطالعات کافی، در این باره، برای کودکان و نیز بزرگساالن ضروری ست. میکروب بیماری های عفونی تنفسی، 
مانند: آنفوالنزا، سرماخوردگی و دیگر عفونت های سیستم تنفسی فوقانی، ممکن است توسط عطسه و سرفه 
وارد هوا شــود و افراد دیگر را مبتال کند و یا از راه دست زدن به مواد آلوده، به بدن راه پیدا کند که در این مورد 
هم، شستشوی صحیح دست ها نقش مهمی در پیشگیری دارد.  میکروب بیماری هایی که از راه آلودگی دست 
به ادرار و مدفوع، گسترش می یابند، می توانند از راه اشیاء و یا غذاهای آلوده از فردی به فرد دیگر منتقل شود. 

روش درست شستن 
دست ها 

   دســت های خود را با آب تمیز خیس کنند. بهتر اســت 
از شستشــو با آب خیلی ســرد یا خیلی گرم به دلیل مشکالت پوستی، 

بپرهیزید.    به دســت های خود صابون بزنید، بهتر اســت صابون مایع باشد 
زیرا ممکن اســت بر روی صابون های جامد، آلودگی هایی باقی مانده باشد.   پس 

از زدن صابون به دســت ها، آن را کاماًل به هم بمالید. کف دست، پشت دست، البه الی 
انگشــت ها و اطراف شست خود را کاماًل بشویید، به زیر ناخن هایتان هم توجه کنید )به 
ویژه اگر بلند باشــند(، زیرا ممکن اســت میکروب و آلودگی در زیر آن ها باقی بماند.   
دســت های خود را با آب تمیز، کاماًل بشویید تا صابون به همراه آلودگی برود.   دست 
ها را با یک حوله ی تمیز یا دستمال کاغذی خشک کنید و با همان حوله ی کاغذی، 

شیر آب را ببندید.  در محیط های درمانی، دست ها بایستی با حوله ی یک بار 
مصرف خشک شوند و با همان حوله هم شیر آب بسته شود.   در محیط 

های درمانی، در صورتی که دست ها خشک باشند و آشکارا کثیف 
نباشــند، می توان از محلول های ضــد عفونی با بنیان 

الکلی، جهت بهداشت دستها اقدام نمود. 
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   بــرای تمیــز کــردن 

دســت کودکان، هرگز از پارچه ی 
مرطوب به جای شستن استفاده نکنید. 

   در منزل، هر یک از اعضاء خانواده، باید 
یک حوله شخصی داشته باشند تا خدای 

ناکرده اگر بیماری داشته باشند، آن 
را به دیگران منتقل نکنند. 

پس از این کارها، حتماً 

دستهای خود را با آب و صابون 

بشویید:

   دستشــویی ) اجابت مزاج(     عطســه و سرفه    آمدن به 

منزل از سرکار یا مدرســه     دست زدن به دست گیره ها و دست 

آویزها در اماکن عمومی     دســت دادن به افراد     گرفتن میله ی 

اتوبوس یا مترو یا نرده های راه پله     دست زدن به حیواناتی مانند: 

گربه، سگ، پرندگان و ...    دست زدن به پوسته ی تخم مرغ و یا 

گوشت و سبزیجات و میوه ی نشسته    تعویض پوشک بچه 

   شستن کودک پس از اجابت مزاج     بازی کردن 

در پارک     شمردن پول     و .... 

 دستها را 
پیش از چه کارهایی
 

غذا دادن به کودکســاالد    پوســت کندن میوه          غذا خــوردن    پختن غذا    تهیه  باید شست؟
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