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 څه ډول خپل السونه ومینځو 
 

مطالعاتوښودلې ده چې دصابون پواسطه دالسونومینځل کولی شي چې داسهال )نس ناستې( له امله مرګ مړینې کچه 
،د ساه   په سلوکې  راټیټه کړي داخستلودناروغیوپنځوس  په سلوکې  له هر   پنځه ویشت  اود ماشومانو ځان مخکې 

لیږد دکورنیو،ښوونځیو   واکسین او روغتیایي مرستوڅخه ژغورلی شي.په صابون سره دالسونو دوینځلو دمفکورې
  .نړۍ کې یوه ننګونه ده ټوله وړوکې تغیر رامنځ ته کول په اوټولنو په کړو

 
  

میلیونه تنه په کال کې دنس ناستې له امله مري چې زیاتره یې  ۲¸۲پربنسټ (  WHOدنړیوال روغتیایي جوړښت)  
  ماشومان دي اودهغه هیوادنودي چې دکمزوري یا منځني عایدلرونکې دي.

کي  نه وروسته چې دککړو اوبو،ککړو خورا   دنس ناستې عامل دانسان په کولموکې ځای نیسي دغایطه توکو دتماس
څخه     توکو دتلو  ته  دټټۍ  چې  ده  ښودلې  هم  څیړنو  څوځله  او  داخلیږي  ته  بدن  ن  دانسا  السونوپواسطه  اوککړو 

  دالسونو وینځلو ته دماشومانو اولویانو هڅول ډیرزیات ګټور دي  وروسته
څلیزکې دیخ    اسانه هڅه دا ده چې دالسونوپه منظم وینځلوسره دموسمي ناروغیو مخه نیول کیږي ،لکه دژمي په ساړه

  وهنې،انفلونزوا ،دسینې دناروغیو اونورو دپراختیا پروړاندې په مخنیوي کې دحیرانتیا وړاغیز لري.
  لکه استافیلوکک اونورومخنیوی کوي.   همداشان دالسونو ډیر وینځل کولی شي، چې دپوستکي ناروغۍاودمیکروبونه

 

 
  

  : دالسونو دوینځلوتیاري اوتدابیر
  پاره وینځلځی،تودې اوبه ،صابون اویا میکروب وژونکي توکي اوکاغذي دستمال چمتو کړل شي.دالس وینځلو ل-۱
  خپل لستوڼي دمړوندونو دپاسه ورټول شي،ګاڼې اونورتوکي له خپلوالسونو اوګوتوڅخه لیرې کړل شي.-۲
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  .اوځال وې شتون ونه لري  نوکان باید لنډ وي،پرنوکانو باندې مصنوعي رنګونه-۳
  دالسونو دوینځلو پروخت باید دالسونوپوستکی دتخریب اوتخریش څخه وساتل شي. -۴
 

 
 
   باید وینځلځي ته پداسې حال کې چې السونه اوجامې مو ورسره ونه نښلي ودریږو. -۵
  
دتودواوبوشیر خالص کړئ ترڅوالسونه په بشپړ ډول المده شي اوخپل السونه پدې ډول چې له مټوڅخه ښکته   -۶

 مخنیوی وشي.  ته داوبو دالوتلوڅخه  یول شي ترڅوجامووي ون
  

 
  
صابون باید په لمدو السونو وموښل شي که چیرته دصابون پرځای اوبلنه کارول کیږي له دری سي سي څخه کټه  -۷

  .واخستل شي ترڅوبشپړ ځګ رامنځ ته کړي
پنځه ځله ووینځل شي اودالسونوټولې برخې وموښل شي ترڅوهره ګوته،ورغوی اودورغوي شا     السونه په دقت سره

  پاکې شي.
  

 
 

که چیرته تر نوکانو الندې ځایونه پاک نه وي دبل الس دنوکانو پوسیله پاک شي دڅیړنو په پایله کې جوته شوې ده 
  چې دالسونو له وینځلو وروسته دنوکانو الندې ځایونه اودبټې )شصت( ګوتې شاوخوا دي.
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                                          :   پاملرنه
دالسونو دوینځلو په اخرکې داوبوشیر وتړل شي په پوره ځیرکتیا سره السونه وکتل شي ترڅوپه السونوباندې صابون 

  دکاغذي الس موښونکي پواسطه دګوتوڅخه دمړوندونو په لور وچ کړل شي.  پاتې نشي
 

 
  

دواړوالسونویوځای وموښل شي ځګه که چیرته په السونوباکتریاوې شتون ولري په  باید   په همدې وخت کې دستمال
   ددستمال پواسطه لیرې کیږي باید پدې وخت کې داوبوشیر وتړل شي په دستمال سره وچ کړل شي.

 
  

له  پرځای  که چیرته دالس وچولو کومه اله شتون ولري کیدای شي باکتریاوې ولري نوله همدې امله غوره دا ده چې 
  .واخستل شي کاغذي دستمال څخه کار

 
  

   :ځلوپړاونهوین ونودکرهدالس
  .دالسونو وینځل په موښونکي دوراني حرکت شروع کړئ-۱
 

. 
  .وروسته دښي الس ورغوی دچپ الس پرشا اودچپ الس ورغوی دښي الس پرشا وموښئ-۲
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  الس خالل شيدګوتوترمنځ دځای دپاکوالي په موخه ګوتې دیوه اوبل  -۳
 

 
دښي الس ګوتې په چپ الس کې دقلف بڼې ته ورته وموښل شي اوددې برعکس بیا دچپ الس ګوتې په ښي الس -۴

   کې په فشارسره وموښل شي

. 
بټه)شصست(ګوته په څرخکي بڼه پریمنځل شي بیا دچپ الس دورغوي     دښي الس د ورغوي پواسطه دچپ الس -۵

 په څرخکي بڼه پاک کړل شپواسطه دښي الس بټه ګوته 
  

 
  پریمینځل شي  دګوتونوکان دیوه الس په بل الس کې په څرخکي اوپراخه بڼه-۶
 

 
 

  دقیقووخت ونیسي ۳-۱پورتنۍ هره کړنه دپنځه ځله تکرارشي اودالسونو ټولې مرحلې باید 
         .السونواومړوندنوباندې باید اوبه واچول شي ترڅوالسونه پاک کړل شي-۷ 
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