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INDIKACIJA Odstranitev umazanije, odstraniti prehodne mikroorganizme, zmanjšati 
količino mikroorganizmov, preprečevanje prenosa mikroorganizmov 

 

CILJI - čiste roke 

- odstraniti umazanijo 

- preprečiti prenos mikroorganizmov z rokami 
 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Umivanje rok izvedemo: 

- ob prihodu in odhodu z delovnega mesta 

- po uporabi toaletnih prostorov 

- po kihanju, kašljanju, brisanju nosu 

- pred in po jedi 

- če so roke vidno umazane  
- če so kontaminirane s telesnimi izločki 
 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

- Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik s stanovalcem 

ČASOVNA 
OPREDELITEV 

- vsak gib ponovimo  vsaj 5x 

- trajanje 60 do 120 sekund 

 

METODA DELA - Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- tekočo pitno toplo vodo 

- umivalnik brez zamaška 

- pipa (priporoča se) na komolčno odpiranje ali na senzor 
- mikrobiološko neoporečno in ph koži primerno tekoče milo z 

dozatorjem 

- papirnate brisače za 1x uporabo v kasetniku 

- koš za odpadke 

 

IZVEDBA  

 
- pred umivalnikom stojimo tako, da se z rokama in obleko ne 

dotikamo površine umivalnika 

- odpremo pipo (s komolcem, če je pipa na komolčno 
odpiranje) in nastavimo primerno toplo vodo 

- zmočimo roke od prstov navzdol proti zapestju  

- nanesemo približno 3 ml mila 

 

 

SPIRANJE 

SUŠENJE 

Roke umivamo po vrstnem redu: 

- dlan ob dlan 

- palec desne roke v dlani leve roke in obratno 

- s sklenjenimi rokami (dlan proti dlani) medprstne prostore 

- v verižnem prijemu konice prstov 

- v rahlo priprti dlani konice prstov z obnohtnim delom 

- desna dlan preko hrbtišča leve roke in obratno 

- zapestje 

- roke spiramo pod tekočo vodo od konic prstov navzdol proti 

zapestju 

- roke osušimo od prstov do zapestja (od čistega proti manj 
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čistemu). Roke osušimo tako, da v vsako roko vzamemo 2 
brisački in jih položimo med dlani, nato jih razdvojimo in 

osušimo hrbtišče roke od prstov navzdol, na koncu pa krožno 
končamo okoli zapestja 

- ko zaključimo s sušenjem ene roke, zavržemo brisači in 
osušimo drugo roko 
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VIRI: 
Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z 

zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo, Ljubljana, 2009. 

Hand Hygiene Basics, Center for disease control and prevention. Pridobljeno dne 2.4.2013 na: 

http://www.cdc.gov/handhygiene/Basics.html. 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Nacionalni protokoli aktivnosti zdravstvene 
in babiške nege: umivanje rok. Dostopno na: https://www.zbornica-zveza.si/wp-

content/uploads/2019/09/NP-Higiensko-umivanje-rok.pdf, 3.3.2021 
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