6

گامکلیدی

وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی
معاونتبهدا شت
معاونتبهدا شت
دفتر آموزش و ارتقای سالمت

مرکزمدرییتبیماری اهیواگیر

برایپیشگیریازشیوعبیماریهایحادتنفسی

1

هنگام عطسه و سرفه،
دهـان و بیـنی خـود را
بپوشـانیم.

2

هنگام بیماری از دست
زدن به چشم هـا و بینی
خودداریکنیم.

هنگـام بیمـاری از حضـور در
اماکنعمومیخودداریکنیم.

3

4

بطـور مکــرر
دستهایمان
را بشـوییم.

5

هنگامبیماریازدســت
دادن و روبوسی با دیگران
خـودداری نماییم.

از رها کردن دستمال کاغذی های
مصـرف شده در محیط خودداری
کنیـم.
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6

گامکلیدی

وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی
معاونتبهدا شت

دفتر آموزش و ارتقای سالمت/
جم
مرکزمدرییتبیماری اهیواگیر /دفتر سالمت عیت ،خانواده و مدا رس

وزارت آموزش و رپورش
معاونترتبیتبدنیوسالمت
دفترسالمت وتندرستی

برایپیشگیریازشیوعبیماریهایحادتنفسی

1

هنگام عطسه و سرفه،
دهـان و بیـنی خـود را
بپوشـانیم.

2

هنگام بیماری از دست
زدن به چشم هـا و بینی
خودداریکنیم.

هنگـام بیمـاری از حضـور در
اماکنعمومیخودداریکنیم.

3

4

بطـور مکــرر
دستهایمان
را بشـوییم.

5

هنگامبیماریازدســت
دادن و روبوسی با دیگران
خـودداری نماییم.

از رها کردن دستمال کاغذی های
مصـرف شده در محیط خودداری
کنیـم.
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وزارتبهدا شت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهدا شت
دفترآموزشوارتقایسالمت

1

وزارتبهدا شت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهدا شت
مرکزمدرییتبیماری اهیواگیر

روش درست شستن دست ها
در  10مرحله

4
بین انگشتان را از روبرو
بشویید.

7

خطوط کف دست را با نوک
انگشتانبشویید.

10

با همان دستمال شیر آب را ببندید و
دستمال را در سطل زباله بیاندازید.

3
بین انگشتان را در قسمت
پشت بشویید.

دست ها را خیس کرده و بعد
آن ها را صابونی کنید.

2

کف دست ها را با هم بشویید.

6

5

شست ها را جداگانه و دقیق
بشویید.

نوک انگشتان را درهم گره
کرده و به خوبی بشویید.

دست ها را با دستمال
خشککنید.

دور مچ هر دو دست را بشویید.
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وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی

معاونتبهدا شت
جم
دفتر آموزش و ارتقای سالمت /مرکز مدرییت بیماری اهی واگیر /دفتر سالمت عیت ،خانواده و مدا رس

وزارت آموزش و رپورش
معاونترتبیتبدنیوسالمت
دفترسالمت وتندرستی

1

روش درست شستن دست ها
در  10مرحله

4
بین انگشتان را از روبرو
بشویید.

7

خطوط کف دست را با نوک
انگشتانبشویید.

10

با همان دستمال شیر آب را ببندید و
دستمال را در سطل زباله بیاندازید.

3
بین انگشتان را در قسمت
پشت بشویید.

دست ها را خیس کرده و بعد
آن ها را صابونی کنید.

2

کف دست ها را با هم بشویید.

6

5

شست ها را جداگانه و دقیق
بشویید.

نوک انگشتان را درهم گره
کرده و به خوبی بشویید.

دست ها را با دستمال
خشککنید.

دور مچ هر دو دست را بشویید.
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