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ειρά ζνδυςθσ
1. ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
2. Ποδονάρια
 Αςφαλίςτε με τα κορδόνια ι τισ ελαςτικζσ
ταινίεσ τα ποδονάρια.

3. Προςτατευτικι ενδυμαςία
(ρόμπα ι ποδιά)
 Καλφψτε πλιρωσ το κορμό του ςϊματοσ από
το λαιμό μζχρι τα γόνατα, από τουσ βραχίονεσ
μζχρι τουσ καρποφσ και τυλίξτε το πίςω
μζροσ.
 Δζςτε ςτο πίςω μζροσ του λαιμοφ και ςτθ
πλάτθ.
4. Μάςκα
 Αςφαλίςτε με τα κορδόνια ι τισ ελαςτικζσ
ταινίεσ ςτθ μεςότθτα του πίςω μζρουσ τθσ
κεφαλισ και του λαιμοφ.
5. Οφκαλμικι προςταςία
(Γυαλιά ι αςπίδα προςώπου)
 Σοποκετιςτε και προςαρμόςτε ςτο
πρόςωπο και ςτουσ οφκαλμοφσ.
6. Γάντια
 Καλφψτε το μανίκι τθσ προςτατευτικισ
ενδυμαςίασ ςτουσ καρποφσ.

7. Επιπρόςκετα ΜΑΠ (αν υπάρχει δυνθτικόσ κίνδυνοσ επαφισ με μεγάλθ ποςότθτα αίματοσ, εμζτου
ι διαρροϊκζσ κενϊςεισ):
 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν δφο ηευγάρια γαντιών.
 Μθν αγγίηετε το πρόςωπό ςασ με τα χζρια ςασ και περιορίςτε τισ επιφάνειεσ που ζρχεςτε ςε
επαφι.
 Εςωτερικά πρζπει να φοράτε ιματιςμό εργαςίασ (ροφχα νοςοκομείου και ςαμπό).
 Φορζςτε εςωτερικό ςκοφφο αν ζχετε μακριά μαλλιά.
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ειρά αφαίρεςθσ
1. Ποδονάρια
 Εάν φοράτε ποδονάρια, αφαιρζςτε τα πριν
αφαιρζςετε τα γάντια ςασ.
 Για να αφαιρζςετε, λφςτε τισ κορδζλεσ από
πίςω μζροσ του ποδιοφ.
2. Γάντια
 Η εξωτερικι επιφάνεια των γαντιϊν πρζπει
να κεωρείται μολυςμζνθ.
 Πιάςτε τθν εξωτερικι επιφάνεια του
γαντιοφ με το αντίκετο χζρι και αφαιρζςτε.
 Κρατείςτε το γάντι που αφαιρζκθκε μζςα
ςτο χζρι που ζχει ακόμα γάντι.
 Σοποκετιςτε τα δάκτυλα του χεριοφ χωρίσ
γάντι κάτω από το γάντι ςτο ςθμείο του
καρποφ
 Αφαιρζςτε το δεφτερο γάντι τοποκετϊντασ
το πάνω από το πρϊτο γάντι.
 Απορρίψτε τα γάντια ςτον ειδικό ςάκο για
μολυςματικά.
3. ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

4. Οφκαλμικι προςταςία
(Γυαλιά ι αςπίδα προςώπου)
 Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ οφκαλμικισ
προςταςίασ
πρζπει
να
κεωρείται
μολυςμζνθ.- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΣΕ
 Για να αφαιρζςετε κρατείςτε από τουσ
βραχίονεσ των γυαλιϊν ι τα κορδόνια.
 Απορρίψτε
ςτον
ειδικό
ςάκο
για
μολυςματικά, εκτόσ αν τα υλικά είναι προσ
αποςτείρωςθ.
5. Προςτατευτικι ενδυμαςία
(ρόμπα ι ποδιά)
 Η μπροςτινι εξωτερικι επιφάνεια και τα
μανίκια πρζπει να κεωροφνται μολυςμζνα.
 Λφςτε τα κορδόνια.
 Σραβιξτε από το λαιμό και τουσ ϊμουσ
αγγίηοντασ μόνο το εςωτερικό τθσ
προςτατευτικισ ενδυμαςίασ.
 Γυρίςτε το μζςα ζξω τθσ προςτατευτικισ
ενδυμαςίασ.
 Διπλϊςτε τθν προςτατευτικι ενδυμαςία
(ρολό) και απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για
μολυςματικά.
6. Μάςκα
 Η εξωτερικι επιφάνεια πρζπει να κεωρείται
μολυςμζνθ – ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΣΕ
 Πιάςτε μόνο τα κορδόνια πρϊτα από κάτω
και μετά από επάνω.
 Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για
μολυςματικά.
7. ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

 Εάν χρθςιμοποιείται δφο ηευγάρια γάντια, αρχικά μαηί με τθν αφαίρεςθ των ποδοναρίων,
αφαιρζςτε ΜΟΝΟ το εξωτερικό ηευγάρι γαντιών (Βιμα 1).
 τθ ςυνζχεια αφαιρζςτε και το εςωτερικό ηευγάρι γαντιϊν και προχωριςτε ςτο Βιμα 6, αφοφ
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εφαρμόςετε υγιεινι των χεριών.
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