
  

  

 

  

 

  

 

 የፍሉ ተስቦ እና የግል ጥበቃ:   

   

የእጅ ንጵህና      

ይህ የማብራሪያ ወረቀት በኢንፍሉዌንዛ ተስቦ ጊዜ ምን ማድረግ እንደሚገባ  መመሪያ ይሰጣል።  

የእጅ ንጵህና : የበለጠ መከላከያ  

ትክክለኛ ንጵህና በኢንፍሉዌንዛ ተስቦ ጊዜ የበሽታ መከላከያ 
እና መቆጣጠሪያ ዋና መንገድ ነው። ኢንፍሉዌንዛ ቫይረሶች 
በእጆች ላያ አመስት ደቂቃ መቆየት ሲችሉ በጠንካራ 
ቦታዎች ላይ ደግሞ እስከ ሁለት ቀኖቸ መቆየት ይችላሉ። 
በመሆኑም፣ የራሳችሁን እና የሌሎችን ጤና ለመጠበቅ 
እጃችሁን ቶሎ ቶሎ መታጠብ በጣም አስፈላጊ ነው።    

በአልኮል የሚሰራ የእጅ ማጵጃ  

በአልኮል የሚሰራ የእጅ ማጵጃ እጆችን ከብከላ ለማጵዳት 
የተመረጠ መንገድ ነው። እጆች ላይ የሚታይ ቆሻሻ ከሌለ 
በውሃ ከመታጠብ(ባክቴሪያ በሚከላከል ሳሙና ቢሆንም) 
ይልቅ በአልኮል በሚሰራ የእጅ ማጵጃ መጠቀም የተሻለ ነው። 
ነገር ግን እጆች ላይ የሚታይ ቆሻሻ ካለ በሳሙና እና በውሃ 
መታጠብ አስፈላጊ ነው። ፈሳሽ ውሃ ከሌለ የሚታየውን ቆሻሻ 
ለማስለቀቅ እርጥብ ፎጣን ከተጠቀማችሁ በሗላ በአልኮል 
በሚሰራ የእጅ ማጵጃ እጆቻችሁን እሹ።   

እጅ መታጠብ  

በእጅ ላይ የሚገኙ አብዛኛዎቹ ሃላፊ የሆኑ ባክቴሪያዎች እጅን 
በመታጠብ በማለቅለቅ እና በማድረቅ እንቅስቃሴዎች 
ይወገዳሉ፡ በእጆች ላይ የሚታይ ቆሻሻ ካለ እጅን መታጠበ 
ግዴታ ነው።   

የእጅ ንጵህና መደረግ ያለበትመቼ ነው?   

የእጅ ንጵህና መደረግ ያለበት፡ :  

• ከበሽተኛ ጋር ግነኙነት ከመደረጉ በፊት እና በሗላ  

• የስውነት ክፍል ውስጥ መግባት የሚያስፈልግበት ምርመራ 
ከማድረግ በፊት።   

• ምግብ ከማዘጋጀት ከመንካት ወይንም ከማቅረብ በፊት። . 

• ከበሽተኛ ሰውነት የሚወጣ ፈሳሽ ጋር ግንኙነት ያለው  
እርዳታ ከተሰጠ በሗላ  (ለምሳሌ፤ በሽተኛን መናፈጥ 
ማገዝ፣ ሽንት ቤትን ሲጠቀም ማገዝ ወይንም ቁስል 
መንከባከብ ) እና ወደሌላ ስራ ከመሄድ በፊት።  

• የእጅ  ጓንቲን ከማድረግ እና ከማውለቀ በፊት።   

• ከግል የሰውነት ተግባራት በሗላ፣ እንደ ሽንት ቤትን 
መጠቀም፣ ንፍጥ መናፈጥ እና የመሳሰሉት።  

• የጤና ጥበቃ አቅራቢው ስለ አስፈላጊነቱ እርግጠኛ 
ባልሆነበት ጊዜ።   

• ከሰውነት ከሚወጡ ፈሳሾችም ሆኑ ጠጣር ነገሮች እና  
ከደም ጋር እጆች በአጋጣሚ ከተገናኙ (እጆች በሳሙና 
እና በፈሳሽ ውሗ መታጠብ አለባቸው)  

• በበሽተኛው አካባቢ ያሉ እቃዎችን ከመንካት 
በሗላ።  

የእጅ ንጵህናን የሚወስኑ ነገሮች  

ከዚህ የሚከተሉት ሁኔታዎች የ እጅ ንጵህናን ውጤታማነተ 
ይወስናሉ:  

• የቆዳው ሁኔታ:  ጤናማ ቆዳ የቆዳ ህመም ካለበት ወይንም 
ከተሰነጠቀ፣ በሌላ ሁኔታ ከተጎዳ ቆዳ ጋር ሲወዳደር  

• ጥፍሮች ፡ የተፈጥሮ ጥፍሮች ከ3-4 ሚሜ (1/4-

ኢንች) ከረዘሙ ለማጵዳት ያስቸግራሉ፣ የእጅ ጓንቲ 
ይቀዳሉ በተጨማሪም ከአጭር ጥፍር የበለጠ ረቂቅ 
ነፍሳትን የማጠራቀም ችሎታ አለው።  

• በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ጥፍር ቀለም ብቻ ነው 
የሚፈቀደው።   

• ሰው ሰራሽ ጥፍሮች ወይንም ጥፍር ማሻሻያዎች ለበሽተኛ 
እንክብካቤ በሚያደርጉ ሰዎች መለበስ የለባቸውም 
ምክንያቱም ረቂቅ ነፍሳትን ያስተላልፋሉ ተብሎ 
ስለሚታመን።    



 

 

  

    • ጌጣ ጌጦች: ቀለበቶች እና አምባሮች የእጅ ንጵህናን 
ስለሚያግዱ ከበሽተኛ ጋር ግንኙነት በሚደረግ ጊዜ 
መለበስ የለባቸውም፦ ቀለበቶች በእጆች ላይ የሚገኙትን 
ረቂቀ ነፍሳት ቁጥር ከመጨመራቸው በላይ የጓንቲዎች 
መቀደድ ቁጥርም ይጨምራሉ።  

የእጅ ጵዳትን በሚመለከት  

በበበበአአአአልልልልኮኮኮኮልልልል    የየየየሚሚሚሚሰሰሰሰሩሩሩሩ    የየየየ    እእእእጅጅጅጅ    መመመመታታታታጠጠጠጠቢቢቢቢያያያያዎዎዎዎችችችች (ማማማማሻሻሻሻ)))):  

 • በህክምና መስጫ ቦታዎች ላይ እጆች የሚታይ ቆሻሻ 
ከሌላቸው በየጊዜው ከብከላ ለመከላከል እጅ ማሻዎቸን 
መጠቀም ይመረጣል።   

 
• አብዛኛዎቹን ዘላን (ሃላፊ) የሆኑ ረቂቅ ነፍሳትን 
በፍጥነት ይገላሉ።   

 • ከ 60 እስከ 90 በመቶ የሚሆን የ አልኮል መጠን 
ሊኖራችው ይችላል።    

 • አጠቃቅማቸው ከውሃ ጋር አ ይደለም።   
 • የቆዳን መቆጣት ለመከላከል ማለስለሻ ይጨመርበታል።  

 • በሳሙና እና በውሃ ከመታጠብ ያነስ ጊዜ ይወስዳሉ።  

ፈፈፈፈሳሳሳሳሽሽሽሽ    ወወወወይይይይንንንንምምምም     አአአአረረረረፋፋፋፋ    ሳሳሳሳሙሙሙሙናናናና:  

 • ሳሙናው በሚጣል በፓምፕ በሚሰራ እቃ ነው መቀመጥ 
ያለበት።   

 • ብከላን ለመከላከል የሳሙና ማስቀመጫዎችን ከላይ 
መሙላት አይቻልም ።   

 • ለግል/ ለበሽተኛ/ ለቤት መጠቀሚያ ካልሆነ በስተቀር 
ባር ሶፕ በጤና መስጫ ቦታዎች መጠቀም አይቻልም። 

 

• ጰረ- ባክቴሪያ የሆኑ ሳሙናዎች የሞት አፋፍ ላይ ላሉ 
በሽተኞች እንክብካቤ የሚደረግበት እንደ አይ ሲ ዩ (ICU) 
በመሳሰሉ እና ሰውነት ውስጥ መግባት የሚያስፈልግባቸው 
ህክምናዎች የሚደረጉበት ቦታዎች ላይ መጠቀም ይቻላል።   

ዘዴዎች  

በበበበአአአአልልልልኮኮኮኮልልልል    የየየየሚሚሚሚሰሰሰሰራራራራ    የየየየእእእእጅጅጅጅ    ማማማማሻሻሻሻ:  

 

• የእጅ እና የክንድ ጌጣ ጌጥ ለማጵዳት በጣም አስቸጋሪ እና 
በተጨማሪም ባክቴሪያዎች እና ቫይረሶችን ከአልኮሉ 
ይደብቃል።   

 

• እጆች ንጱህ መሆናቸውን አረጋግጡ(የሚታይ ቆሻሻ 
ካለ እጃችሁን ታጥቡ)   

 • በፓምፑ አንድ ሁለት ጠብታ ወይንም ሉኒ የሚያክል 
መጠን በእጃችሁ ላይ አድርጉ ።  

• በእጃቸሁ ላይ ሁሉ አዳረሱ፡፡ በተለይም በጥፍሮቻችሁ 
ስር፣ በጣቶቻችሁ መሃል፤ እጃችሁ ላይ እና አውራ 
ጣቶቻችሁ መሰረት ላይ አተኩሩ። አብዛኛውን ጊዜ 
የሚርሱ ቦታዎች እነዚህ ናቸው።  

• እከኪደርቅ ድረስ እጆቻችሁን እሹ*። በቂ መጠን ከተወስደ 
ይህ በትንሹ ከ15 እስከ 20 ሰኮንዶች ድረስ ይወስዳል።     

* የእጅ ማሻው በደንብ እንዲሰራ ኦክሲጅን ባለበት ቦታ ላይ 
መነደድን ለመከላከል በሽተኛውን ከመንካት ወይንም 
አካባቢው ከመድረስ በፊት በደንብ መድረቅ አለበት።   

እእእእጅጅጅጅ    መመመመታታታታጠጠጠጠብብብብ:  

 • በእጅ እና ክንድ ላይ የሚገኝ ጌጣ ጌጦችን አውልቁ፡ ጌጦች 
ለማጵዳት በጣም ከባድ ከመሆናቸውም በላይ ባክቴሪያ 
እና ቫይረስን ይደብቃሉ።   

 

• እጃችሁን ለብ ባለ (ትኩስ ባልሆነ) ውሃ አርጥቡ። 
ትኩስ ውሃ ቆዳ ላይ ጠንካራ ነው፣ ለድርቀትም 
ይዳርጋል።   

 
• ፈሳሽ ወይንም አረፋ ሳሙና ተጠቀሙ። ባክቴሪያ 
ሊያጠራቅሙ እና ለሌላ ሊያስተላልፉ  ስለሚችሉ በህክምና 
መስጫ አካባቢዎች ባር ሶፕ አትጠቀሙ።   

 
• ለ15 ሰከንዶች በደንብ አድርጋችሁ እጃችሁን ሙሉ በሙሉ 
እሹ። ሃላፊ ወይንም ከሌላ የተገኙ ባክቴሪያዎችን 
ለማስወገድ በትንሹ 15 ሰከንዶች ጠበቅ ያለ ማሸት 
ያስፈልጋል። ጥፍር ስር፣ በጣቶች መሃል፣ እጆች ላይ እና 
አውራ ጣት ላይ የበለጠ ትኩረት አድርጉ። አብዛኛውን ጊዜ 
የሚረሱ ቦታዎች እነዚህ ናቸው።   

 

• በደንብ እጃቸሁን በማሸት ሳሙናውን አስለቅቁ።፡እጅ ላይ 
የሚቀር ሳሙና ድርቀትን እና መሰንጠቅን ሊያስከትል 
ይችላል፡፡   

 
• በወረቀት ፎጣ በመጠቀም እጆቻችሁን በደንብ አድርቁ።  
በወረቀት ፎጣ መፈቅፈቅ ቆዳን ሊጎዳ ይችላል።   

 

• መልሶ መበከልን ለመከላከል ቧንቧውን በወረቀት ፎጣ 
በመጠቀም ዝጉ። (ማሳሰቢያ : በአየር እጅ ማድረቂያ ካለ 
ሳይነኳቸው የሚዝጉ ቧንቧዎች ያስፈልጋሉ).  

ለበለጠ መረጃ 

ድረ ገጳችን ጎብኙ  

 

 

www.health.gov.on.ca/pandemi 

ለጤና ጥበቃ አቃራቢዎች በዚህ የነጳ ስልክ ደውሉ 1 866 

212-2272.  
  


