Załącznik nr 15

Instrukcja stosowania ochron osobistych
UWAGA!
Podczas zdejmowania środków ochrony osobistej należy zachować szczególną ostrożność. Ubrania
ochronne należy zdejmować w takiej kolejności, żeby zminimalizować potencjalne zakażenie
krzyżowe.
Zakładanie odzieży ochronnej
1. W pierwszej kolejności należy uumyć ręce zgodnie z zasadami.
2. Następnie zakłada się fartuch ochronny, który powinien być zapięty na plecach przy pomocy drugiej
osoby.
3. Następnie zakłada się półmaskę twarzową/maskę chirurgiczną dopasowując do kształtu nosa
metalowym/plastikowym klipse
klipsem.
m. Gumki/troki utrzymujące maskę powinny być odpowiednio napięte,
nie powodując ucisku i nie powinny się krzyżować.
4. Następnie zakłada się gogle, okulary lub przyłbicę ochronną, które również należy odpowiednio
dopasować.
5. Jako ostatnie zakłada się odp
odpowiedniego rozmiaru rękawiczki ochronne – jedną, optymalnie dwie
pary.
Prawidłowe zdjęcie zastosowanych środków ochronnych.
1. W pierwszej kolejności zdejmuje się rękawiczki ochronne. Zaleca się przed ich zdjęciem
zastosowanie dodatkowo schematu higieny rą
rąk
k (na rękawiczki) przy pomocy środka dezynfekującego.
2. Po zdjęciu rękawiczek ochronnych należy zastosować ponownie higienę rąk. W przypadku noszenia
jednej pary rękawiczek higienę rąk stosować na gołe dłonie i następnie założyć nową parę rękawiczek,
zaś w przypadku używania dwóch par rękawiczek środek dezynfekujący stosować na wewnętrzne
rękawiczki.
3. Następnie zdejmuje się fartuch ochronny. Czynności można wykonać samodzielnie (w przypadku
możliwości swobodnego zerwania zapięć tylnych fartucha) lub popr
poprosić
osić o pomoc osobę drugą, która
powinna mieć na sobie rękawiczki ochronne i maskę chirurgiczną. Bezpośrednio po udzieleniu pomocy
osoba pomagająca powinna zdjąć rękawiczki w sposób bezpieczny, po czym zastosować higienę rąk.
Odpięty fartuch należy złapać oobiema
biema rękami z tyłu, na wysokości ramion, nie dotykając twarzy,
pociągając go stopniowo w dół, z dala od ciała, utrzymując powierzchnię zewnętrzną fartucha
wewnątrz. Następnie należy zdjąć rękawy fartucha wywijając je na lewą stronę.
4. Następnie zdejmuje się gogle, okulary lub przyłbicę ochronną, unikając dotykania ich powierzchni
zewnętrznych, które mogą być zanieczyszczone. Podczas tej czynności używać obu rąk, chwytając
dwoma palcami, np. kciukiem i palcem wskazującym z boku lub z tyłu głowy. W przypadk
przypadku noszenia
przyłbicy ochronnej można zdjąć ją w pierwszej kolejności, przed zdjęciem fartucha ochronnego (o ile
jej rozmiar utrudnia zdejmowanie innych elementów środków ochrony osobistej).
5. Następnie zdejmuje się półmaskę twarzową używając dwóch palców obu rąk (np. kciuka i palca
wskazującego), umieszczając palce z boku głowy w okolicy uszu, od dołu, pod obiema gumkami na
raz, odpowiednio rozciągając gumki i unikając dotykania samej półmaski. W przypadku maski
chirurgicznej najpierw rozwiązuje się jej tr
troki
oki dolne, a następnie górne, zdejmując za nie maskę,
unikając dotykania samej maski.
6. Na końcu zdejmuje się rękawiczki ochronne. Zaleca się przed ich zdjęciem zastosowanie środka
dezynfekującego, a po ich zdjęciu higieny rąk przy pomocy ciepłej wody i m
mydła.
ydła.
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