
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/safehands-challenge

https://www.who.int/who-documents-detail/interim-recommendations-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020

https://www.washinhcf.org/
https://www.washinhcf.org/

Igiena mâinilor în comunitate
Tu  po!i avea un rol decisiv în lupta cu COVID-19 

• Mâinile  au  o importan!" decisiv" în transmiterea COVID-19.
• Virusul COVID-19 se transmite în principal prin pic"turi de lichid de infectat 
#i prin contact direct. Contactul direct înseamn" atingerea persoanelor infectate. 
#i/sau a suprafe!elor #i obiectelor contaminate. Astfel, mâinile tale pot r"spândi
virusul pe alte suprafe!e #i/sau îl pot duce la gura, nasul sau ochii t"i dac" le atingi cu mâinile murdare. 

De ce Igiena Mâinilor este foarte important" în prevenirea infec!iilor, inclusiv COVID-19? 

De ce este important s" particip"m la campania mondial" a OMS
privind igiena mâinilor în lupta cu COVID-19? 

• Campania OMS privind igiena mâinilor SALVEAZ# VIE$I : Cur"!"-!i mâinile
mobilizeaz" oamenii pentru a spori practicile de igiena mâinilor în unit"!ile
sanitare, protejând astfel cadrele medicale #i pacien!ii de COVID-19 #i al!i patogeni.

• Asistentele  #i alte cadre medicale sunt eroii din prima linie care salveaz" vie!i 
în lupta cu COVID-19. Al"turi de   Anul Asistentelor %i Moa%elor, campania pentru  
igiena mâinilor 2020  recunoa#te rolul critic al acestora în prevenirea infec!iilor.

• Campania contribuie #i la United Nations Secretary’s General’s Global Call 
to Action on WASH  în unit"!ile sanitare.

Detalii despre campania 5 Mai 2020 SALVEAZ# VIE$I: Cur"!"-!i mâinile  aici: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

• Igiena Mâinilor
pentru a reduce r"spândirea patogenilor #i pentru 
a preveni  infec!iile, inclusiv COVID-19.

• Membrii comunit"!ii pot avea un rol critic în lupta 
cu COVID-19, practicând frecvent igiena mâinilor 
în $ecare zi.  
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este cea mai e$cient" ac!iune  

OMS SALVEAZ# VIE$I: CUR#$#-$I MÂINILE
ÎN CONTEXTUL  COVID-19

Al!tur!-te provoc!rii #SAFEHANDS
"i salveaz! vie!i! Posteaz! o poz!

sau un video sp!lându-te pe mâini
"i adaug! tagul #SAFEHANDS. 

OMS face apel la factorii de decizie
s" asigure:
infrastructura necesar! pentru ca
oamenii s! poat! efectua corect igiena
mâinilor în spa!iile publice;
materialele necesare pentru igiena
mâinilor în unit!!ile sanitare;

Igiena Mâinilor în unit"!ile sanitare

#safehands #handhygiene #infectionprevention



h�ps://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf?ua=1

• Printre ini!iativele COVID-19 care promoveaz! igiena mâinilor,
Campania OMS Salveaz! vie!i: cur!!!-!i mâinile (SVCM)
se concentreaz! pe igiena mâinilor în unit!!ile sanitare,
marcat! în "ecare an pe 5 mai. 
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#safehands #handhygiene #infectionprevention
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1 ÎNAINTE
DE A ATINGE
UN PACIENT 4DUP!

CE AI ATINS
UN PACIENT

5 DUP! CE AI ATINS 
OBIECTELE
UNUI PACIENT
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Ce se întâmpl" pe 5 mai 2020 #i cum putem face leg"tura cu  lupta împotriva COVID-19?
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Ce trebuie s" #ti$i cu privire la cele mai bune practici de igiena mâinilor pentru COVID?

• 

Ghidului OMS.
.

• 

• 

MOMENTUL POTRIVIT

SP!LAREA MÂINILOR RECOMAND!RI

DURATA CORECT!
• Dezinfectant pe baz! de alcool: 20-30 de secunde
• Cu ap! "i s!pun: 40-60 de secunde

TEHNICA CORECT!

Apelul DG c!tre Statele Membre de a îmbun!t!!i accesul la
igiena mâinilor la nivel mondial este legat de campania SVCM. 
Pe 5 mai, Campania OMS  SVCM subliniaz! rolul critic al
asistentelor #i moa#elor în prevenirea infec!iilor #i în igiena
mâinilor pentru a proteja pacien!ii. Sloganul este ”Asistente
"i moa"e, asisten!a sigur! este în mâinile voastre!”

Fiecare are un rol în sus!inerea cadrelor medicale pentru
ca acum s! aib! cele mai bune practici de igiena mâinilor.
Fiecare dintre ac!iuni poate " adaptat! pentru COVID-19:

Asistente: ”Asisten!a sigur! începe cu voi.”

Dovezile din timpul epidemiilor de SARS #i COVID-19 arat! c!
igiena mâinilor este foarte important! pentru protejarea 
cadrelor medicale împotriva infec!iei (Seto WH et al., Lancet 
2003; Ran L et al, Clin Infect Dis 2020). 

Sp!larea pe mâini în comunitate este foarte e"cient! în
prevenirea atât bolile diareice #i bolile respiratorii (Je$erson T, 
at al, BMJ, 2008). Astfel, este una dintre  cele mai importante
m!suri care pot " utile în prevenirea infec!iei COVID-19.

Dezinfectantele pe baz! de alcool pentru mâini trebuie s!
con!in" cel pu!in 60% alcool, trebuie certi#cate, iar când
stocurile sunt limitate sau la costuri prea mari, acestea pot #
produse local, conform 

S!punul este e"cient în inactivarea virusurilor anvelopate, 
cum este COVID, datorit! faptului c! membrana uleioas! este
dizolvat! de s!pun, distrugând virusul (Sickbert-Bennett EE
et al, Am J Infect Control 2005. În plus, prin sp!larea mâinilor
se elimin! mircobii prin ac!iune mecanic" (Recomand"rile
OMS privind igiena mâinilor în asisten!a medical" 2009).  

Înregistra!i-v! în campania OMS SVCM #i s!rb!tori!i
înainte #i pe 5 mai 2020.

Moa"e: ”Mâinile voastre sunt cele mai importante
pentru mame #i nou-n!scu!i.”
Factori de decizie: ”Cre#te!i num!rul de asistente
pentru a preveni infec!iile #i pentru a îmbun!t!!i
calitatea asisten!ei. Crea!i mijloacele pentru a
încuraja asistentele #i moa#ele.”
Responsabili PCI: ”Sus!ine!i asistentele #i moa#ele
pentru a furniza asisten!! sigur!.”
Pacien!i "i familii: ”Asisten!! mai sigur! pentru voi,
împreun! cu voi.”

Solu!ia de clor de 0,5% nu este recomandat! pentru igiena
mâinilor de rutin!, pentru c! are efecte toxice, iar s!punul
este u#or de g!sit #i poate " utilizat în mod e"cient.

Momentul potrivit "i tehnica corect! pentru igiena mâinilor în unit!!ile sanitare 
Realizarea igienei mâinilor la momentul potrivit, folosind tehnica corect!, cu dezinfectant sau cu s!pun #i ap!
#i prosoape curate sau de unic! folosint!! este de importan!! critic!.

DUP! EXPUNEREA
LA LICHIDE
CORPORALE

ÎNAINTE DE 
EFECTUAREA UNEI
PROCEDURI ASEPTICE


