
12ویژه کروناویروس شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت
W
H
O

.fr
, w

w
w

.p
le
in
ev
ie

.fr
, w

w
w

.m
gc

-p
re
ve
nt
io
n.
fr

ع: 
مناب

آنچه باید در مورد بهداشت دست هایمان با هدف پیشگیری از کرونا بدانیم

همه با هم دست هایمان را بشوییم!
با شیوع ویروس »کرونا« در دنیا و البته ایران، نگرانی در مورد این بیماری نیز بیشتر شده 

و لزوم توجه جدی به اقدامات پیشگیری را می طلبد. از آنجا  که کرونا یک ویروس 
تنفسی شبیه سرماخوردگی و آنفلوانزاست، متخصصان بر »شستشوی درست 

دست ها« به عنوان مهم ترین عامل انتقال آلودگی تاکید دارند. البته برای این 
منظور، باید دست ها حداقل 20 ثانیه با آب و صابون شسته شوند. همچنین در این شرایط، 

استفاده از محلول و ژل های ضدعفونی کننده دست توصیه می شود، البته در شرایطی خاص! 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

دست؛ مهم ترین عامل انتقال ویروس
نتایج مطالعات نشان می دهد روی دست های 70 درصد افرادی که دچار عالئم سرماخوردگی 
هستند، ویروس بیماری وجود دارد. هنگام عطسه و سرفه، حتی اگر صورت با دستمال پوشانده 
شود، باز هم این ذرات در دست جا می گیرند که با لمس سطوح مختلف و دست دادن با دیگران، 
به راحتی منتقل می شوند. در نتیجه زمانی که دست با دهان، بینی و چشم تماس داشته باشد، به 

راحتی زمینه ابتال به بیماری افزایش می یابد. از طرفی، متاسفانه برخی افراد نیز  دست ها را پس از 
استفاده از سرویس بهداشتی درست نمی شویند که سبب انتقال سریع آلودگی خواهد بود. نکته مهم تر، 

شستشوی درست دست هاست که باید با آب و صابون کامل شسته شوند.

محل مناسبی برای رشد و تکثیر عوامل بیماری زا خواهد بود. البته باید این زیورآالت نیز در صورت امکان شسته و در غیراین صورت، ضدعفونی شوند.  پیش از شستشو باید انگشتر، ساعت و دستبند کنار گذاشته شود. در مورد النگو نیز باید کامال قسمت زیرین آن شسته شود زیرا به دلیل تعریق، برای اینکه بتوان از بهداشت دست ها برای پیشگیری از ابتال به کروناویروس اطمینان داشت، توجه به چند نکته ضروری است:اصول شستشوی دست ها
و مچ دست، بین انگشتان و پشت دست ها را حتما خوب بشویید. انگشت شست را نیز جدا بشویید. دست ها را به مدت حداقل 20 ثانیه با یکدیگر بشویید؛ انگشتان یک دست را جمع کنید و به حالت چرخشی روی کف دست دیگر بکشید باکتری ها خواهد بود. این نکته به خصوص در اماکن عمومی اهمیت جدی دارد و اصال نباید استفاده شود.  به مقدار کافی صابون به دست ها بزنید. صابون مایع اولویت دارد زیرا قالب صابون زمانی که خیس می شود، محیط مناسبی برای رشد و تکثیر  دست ها را کامال خیس کنید. 

 شستن زیر ناخن ها را فراموش نکنید. 
  دست ها را با آب لوله کشی بشویید. 
یابد. همچنین این کار را باید در طول روز براساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، 20 نوبت تکرار کرد. شستشوی درست دست ها باید حداقل 20 ثانیه طول بکشد که در صورت مراقبت از بیمار یا حضور در اماکن آلوده باید تا 40 ثانیه نیز ادامه برخالف تصور، خشک کردن دست ها با دستگاه خشک به تنهایی عامل از بین رفتن کروناویروس نیست. دست ها را با دستمال کاغذی دیگری خشک کنید. به خاطر داشته باشید رطوبت محیط مناسبی برای زندگی عوامل بیماری زا خواهد بود.  شیر آب را با دستمال کاغذی ببندید. 

چه زمان باید دست ها را شست؟

بدیهی است زمانی که دست ها دچار آلودگی 

واضح باشد، نباید در شستشوی آنها تردید 

داشت اما برای پیشگیری از ابتال به کروناویروس 

توصیه می شود در شرایط زیر حتما دست ها 

طبق اصول ذکرشده شسته شوند:

 پس از استفاده از سرویس بهداشتی یا 
تعویض پوشک بچه

 پس از بازگشت به منزل

 پس از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 پیش از آشپزی، چیدمان مواد غذایی و 
صرف غذا

 پیش از در آغوش گرفتن کودک

 پس از عطسه و سرفه؛ حتی به رغم تمیزکردن 
صورت با دستمال کاغذی

دلیل استنشاق الکل دور از صورت نگه داشته شوند.شستشو با آب و صابون، همه قسمت های دست باید آغشته شده و دست ها به در غیر این  صورت، مایع رقیق می شود و تاثیر آن کاهش پیدا می کند. البته مانند را مالش دهید تا کامال ژل یا محلول خشک شود. دست باید کامال خشک باشد، هنگام استفاده، کمی از ژل یا محلول را کف دست بریزید و 20 تا 30 ثانیه دست ها ضدعفونی دست ها می شود، نه تمیز شدن آنها. دست از آلودگی ظاهری پاک شده، استفاده شوند. در واقع، محلول و ژل باعث جایگزین شستشوی دست ها نخواهند بود. این محصوالت باید در شرایطی که  جالب است بدانید این محصوالت تاثیر عالی در نابودی ویروس ها دارند اما این روزها به دلیل شیوع کروناویروس، استفاده عمومی آنها بسیار رایج شده است. محلول، ژل، موس و پد وجود دارد که گرچه عموما در مراکز درمانی کاربرد دارد، باکتری ها، ویروس ها و قارچ های بین فردی باشد. انواع این محصوالت به شکل شامل آب و 60 تا 70 درصد الکل است که می تواند تا حدود 60 درصد عامل نابودی محلول هیدروالکلی که عموما به عنوان محلول ضدعفونی شناخته می شود، محلولی »ژل ضدعفونی« جایگزین شستشوی دست ها نیست!

چه زمانی از »محلول یا ژل الکل« استفاده کنیم؟

گرچه متخصصان براین باورند که شستشوی مکرر و درست دست ها 

با آب و صابون برای جلوگیری از انتقال و سرایت کروناویروس، 

در شرایط عادی برای حفظ بهداشت دست کافی است، استفاده از 

محصوالت ضدعفونی در شرایط زیر اهمیت خواهد داشت:

 پس از حضور در محیط آلوده یا پرتردد مثل وسایل 

حمل  ونقل عمومی

 در صورت رسیدگی یا تماس با فرد بیمار
 هنگام سفر

 پیش از غذا خوردن در اماکن 

عمومی، ادارات و...

 هنگام مواجهه با فرد دارای 

عالئم مشکوک بیماری

 پس از دست زدن به وسیله 

یا سطوح آلوده و حتی مشکوک 

به آلودگی ویروس

 در شرایط  دسترسی نداشتن 

به آب و صابون برای شستشوی 
دست ها

احتیاط در مورد »محصول ضدعفونی« 
 پس از استفاده هر یک از محصوالت ضدعفونی کننده، نباید دست  ها را با حوله یا 

دستمال خشک کرد.
آب و صابون توصیه می شود. در صورت تماس با چشم، باید با مقدار فراوان نباید پیش از آن دست ها را با محلول یا ژل تمیز کند، بلکه شستشوی درست با  از تماس این مواد با چشم باید اجتناب کرد. اگر فرد قصد استفاده از لنز دارد،  پس از 3 نوبت استفاده از این محصوالت، باید دست ها با آب و صابون شسته شود.

 در مورد کودکان شستشوی درست دست ها با آب و صابون برتری دارد، آب شسته شود.
 هنگام رسیدگی به نوزاد، حتما باید صبر کرد تا محلول یا ژل کامال روی دست مگر در موارد خاص.

 استفاده از این محصوالت در شرایط حساسیت، زخم و جراحت پوست توصیه نمی شود.خشک شود.
بهتر است از کرم مرطوب کننده نیز استفاده شود. استفاده مکرر به دلیل وجود الکل می تواند باعث خشکی و حساسیت پوست  شود که 
کرد. در هرحال، به بروشور محصول توجه کنید.   معموال محصوالت ضدعفونی را نباید بیش از 3 ماه پس از باز شدن در محصول مصرف 

ضدعفونی وسایلی که دائم به آنها دست می زنیم 

 کنار شستشو و بهداشت دست ها، باید به ضدعفونی وسایلی 

مانند عینک، ساعت، تلفن همراه، صفحه کلید رایانه، کارت 

بانکی، کیف پول، کلید و سوئیچ ماشین و... که به طور مکرر 

لمس می کنیم نیز توجه داشته باشیم. این وسایل به دلیل استفاده 

مکرر و همراه بودن بیرون از منزل، آلودگی باالیی دارند. پس از 

بازگشت به منزل، حتما این وسایل را با پد الکلی یا دستمال آغشته 

به سرکه، الکل یا محلول رقیق آب و سفیدکننده )وایتکس( تمیز 

کنید. در محل کار نیز چند بار در روز این اقدام را انجام دهید.

 در صورتی که یکی از اعضای خانواده عالئم مشکوک بیماری 

را دارد، الزم است تمامی وسایلی که وی به آنها دست زده به 

این ترتیب ضدعفونی شود. برای ضدعفونی ملحفه ها، آنها را 

با پودر لباسشویی و آب 60 درجه سانتی گراد بشویید یا همراه 

پودر از شوینده های ضدعفونی کننده نیز استفاده کنید. گرچه 

استفاده از وسایل شخصی مانند حوله یکی از اقدامات اصلی 

و همیشگی رعایت بهداشت است، در شرایط شیوع ویروس 
کرونا باید جدی تر رعایت شود.
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