
Umezim mâinile 
cu apă caldă

Aplicăm în palme
săpunul lichid

Frecăm mâinile 
timp de 20 secunde

spălăm bine 
între degete,
pe palme 
și în dosul 
palmelor
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Spalam mâinile corect !

Clătim bine săpunul 
și bacteriile

Ștergem bine mâinile 
cu un prosop de hîrtie

Închidem robinetul
folosind un prosop

Nu uităm să spălăm mâinile:

înainte de a 
lua masa

după joaca cu animale, sport și în curte după veceu după tusă 
și stărnut
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Udați mâinile cu apă

Cum spălăm mâinile?
Durata întregii proceduri: 20-30 secunde

1a 1b 2
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Aplicați săpun suficient pentru a 
acoperi toată suprafața mâinilor

Frecați mâinile 
palmă peste palmă

Palma dreaptă peste dosul palmei 
stîngi cu împletirea degetelor și 

vice versa

Palmă peste palmă cu degetele 
împletite

Dosul degetelor pe palma opusă, 
cu degetele împreunate

Frecări rotative cu degetul mare 
stîng prins în palma dreaptă și 

vice versa

Frecări rotative într-un sens și 
celălalt cu degetele împreunate 

ale mâinii drepte, pe palma stîngă 
și vice versa

9 10 11

Uscați mâinile cu un prosop de 
unică folosință

Închideți robinetul folosind un 
prosop

Odată uscate, procedura de 
spălare este terminată

Clătiți mâinile cu apă

PRINTRE BOLILE PE CARE SPĂLATUL PE MÂINI LE POATE PREVENI SE NUMĂRĂ: meningita, hepatita A, 
bronșiolita, diareea infecțioasă, gastroenteria, răcelile, pneumonia, bronșita, gastroenterita, dizenteria, etc
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