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Μετά την επαφή 
με το περιβάλλον 
του ασθενή

ΓΙΑΤΙ;

Μετά την επαφή με οποιοδήποτε 
αντικείμενο ή έπιπλο στο 
περιβάλλον του ασθενή, ακόμη και 
όταν δεν έχετε αγγίξει τον ίδιο τον 
ασθενή.

Για να προστατέψετε τον εαυτό σας 
και το νοσοκομειακό περιβάλλον 
από τα μικρόβια του ασθενή.
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Πριν αγγίξετε τον ασθενή.

Για προστασία του ασθενή από 
μετάδοση μικροβίων που μπορεί 
να υπάρχουν στα χέρια σας.

ΠΟΤΕ;

Πριν την εκτέλεση μιας άσηπτης 
τεχνικής.

Για να προστατέψετε τον ασθενή 
από βλαβερά μικρόβια και την 
είσοδό τους στον οργανισμό του.

Πριν την επαφή με 
τον ασθενή

Πριν από άσηπτες  
τεχνικές / 
διαδικασίες

Μετά την έκθεση 
σε επικίνδυνα 
σωματικά υγρά

Μετά την έκθεση σε επικίνδυνα 
σωματικά υγρά (και μετά την 
αφαίρεση των γαντιών).
 
Για να προστατέψετε τον εαυτό σας 
και το νοσοκομειακό περιβάλλον 
από τα μικρόβια του ασθενή.

Μετά την επαφή 
με τον ασθενή

Μετά την επαφή με τον ασθενή και 
το άμεσο περιβάλλον του και όταν 
φύγετε από το θάλαμο.

Για να προστατέψετε τον εαυτό σας 
και το νοσοκομειακό περιβάλλον 
από τα μικρόβια του ασθενή.

(Διάρκεια διαδικασίας 40 - 60 δευτερόλεπτα)

(Διάρκεια διαδικασίας 20 - 30 δευτερόλεπτα)
Πώς θα βάλετε αντισηπτικό στα χέρια σας:

1a 1b 2 3 4 5 6 7 8

 Βάλτε αντισηπτικό στα χέρια σας
και απλώστε το σε όλες τις επιφάνειες 

των χεριών σας.

 Τρίψτε καλά και στην περιοχή των νυχιών,
μέχρι να στεγνώσει το αντισηπτικό.

Τρίψτε καλά τα δάκτυλα και τις περιοχές 
ανάμεσά τους.

6 7 8

3 4 50 1 2

9 10 11

Βρέξτε τα χέρια σας, βάλτε υγρό σαπούνι και απλώστε το. Τρίψτε καλά τα δάκτυλα και τις περιοχές ανάμεσά τους.

Τρίψτε καλά στην περιοχή των νυχιών
και ξεπλύνετε με νερό.

Σκουπίστε τα χέρια σας με καθαρή χειροπετσέτα, κλείστε τη βρύση 
χρησιμοποιώντας τη χειροπετσέτα.

Πετάξτε την στο δοχείο απορριμμάτων.

Πώς θα πλύνετε τα χέρια σας:

Τα 5 Βήματα
για την υγιε ινή των χεριών


