
Jak skutecznie dezynfekować ręce?
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Nanieś taką ilość 
preparatu, aby dłonie 
były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj górną część 
palców prawej dłoni  
o wewnętrzną część 
lewej dłoni i odwrotnie

Pocieraj dłoń o dłoń 
rozprowadzając  
preparat na całą 
powierzchnię

Ruchem obrotowym  
pocieraj kciuk lewej  
dłoni wewnętrzną 
częścią prawej dłoni  
i odwrotnie

Pocieraj wewnętrzną 
częścią prawej  
dłoni o grzbietową 
część lewej dłoni  
i odwrotnie

Ruchem okrężnym 
opuszkami palców  
prawej dłoni pocieraj 
wewnętrzne zagłębienie 
lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 
częściami dłoni

Po wyschnięciu ręce 
są zdezynfekowane

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania: 
do wyschnięcia 

dłoni



Kolejność mycia rąk

Nanieść odpowiednią ilość środka  
do czyszczenia bądź mydła.
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Pocierać o siebie wewnętrznymi  
stronami dłoni oraz ich grzbietami.

2

Czyścić boczne strony palców 
pocierając złożonymi dłońmi 

z rozszerzonymi palcami.

3

Pocierać wnętrzem jednej dłoni 
o grzbiet drugiej, a następnie 

zmienić rękę.

4

Pod zgiętymi palcami dłoni pocierać 
palcami górną powierzchnię palców.

5

Ścisnąć kciuk dłoni i wykonać 
obrotowe ruchy wokół kciuka,

a następnie zmienić rękę. 

6

Namydlić obydwa nadgarstki.
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SEKUND

Pocierać okrężnie opuszkami jednej 
dłoni o wnętrze drugiej, a następnie 

zmienić rękę.
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

Chwyć rękawicę dłonią w okolicy nadgarstka.
Ostrożnie zdejmij rękawicę.

Przytrzymaj rękawicę dłonią w rękawicy.
Wsuń dwa palce pod nadgarstek dłoni w rękawicy.

Pociągnij rękawicę do czasu aż zostanie przewrócona na lewą 
stronę.
Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz rękawicy, którą 
właśnie zjąłeś. Bezpiecznie zutylizuj rękawicę.

Po zdjęciu rękawic zawsze umyj ręce. 
Rękawice mogą mieć dziury, które są zbyt małe by je zauważyć.
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Objawy zakażenia KORONAWIRUSEM to przede wszystkim 
wysoka gorączka, duszność lub kaszel. 

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.  

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
  Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
  Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
   Zachowaj co najmniej 2 metry odległości 
  od osób, które kaszlą i kichają. 

   
   W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszno-

ści, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ lub niezwłocznie zadzwoń 
pod numer alarmowy 112. Możesz również skontakto-
wać się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
szczególnie jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub podej-
rzaną o zakażenie. 

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!
Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów? 
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło 
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz 
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala bez 
wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. 
Skorzystaj z TELEPORADY. 

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich 
pozostałych osób w poczekalni. 

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym  
na bazie alkoholu (co najmniej 60%). 

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust. 
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz. 
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 

chorymi.



KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale 
również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

      Zachowaj co najmniej 2 metry odległości  
od osób, które kaszlą i kichają. 

     Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

     W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu  
lub duszności, w zależności od nasilenia objawów, 
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ  
lub niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112. 
Możesz również skontaktować się z najbliższą stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, szczególnie jeśli miałeś 
kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. 

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus


