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МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

СТАВАЊЕ (ОБЛЕКУВАЊЕ) НА
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА (ЛЗО)

Користете безбедни работни практики за да се
заштитите и го ограничите ширењето на инфекцијата
 Држете ги рацете подалеку од лицето и носете лична
заштитна опрема
 менувајте ги заштитните ракавици доколку се
оштетени или контаминирани
 намалете ги допирните површини во околината на
пациентот
 редовно вршете хигиена на рацете
 секогаш исчистете ги рацете откако ќе ги извадите
заштитните ракавици

Инструкции пред користење на ЛЗО
 Здравствениот работник треба да е добро хидриран
 доколку имате долга коса врзете ja назад во репче
 отстранете ги накитот и часовникот доклку ги носите
на себе
 проверете ја ЛЗО (големина, исправност) пред да ја
користите

Редослед за користење на ЛЗО: облекување на наметка, ставање на заштитна маска, заштитни очила и
ракавици. Облекувањето на ЛЗО треба да се направи надвор од просторијата на пациентот.
ИЗВРШЕТЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАЦЕТЕ ПРЕД ДА ЈА КОРИСТИТЕ ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
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Облечете ја наметката како што
е прикажано на сликата (прво
рацете во ракавите) и затегнете
ги врските позади вратот и
половината.
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Респираторна маска
Важно: маската
мора да Ви одговара
(пожелно е претходно
да сте тестирале таков
модел). Доколку користите
и заштитни очила,
претходно мора да сте ја
провериле (тестирале)
компатибилноста на
моделите на маската и
очилата.
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Заштита на очи и
лице - поставете
ги очилата и (или
визирот преку
очите/лицето и
прилагодете ги на
главата.

Извор: Public Health England

Поставете ги горните врвки на врвот на темето, над
ушите а долните врвки на задниот дел од вратот.
Бидете сигурни дека маската е прилепена на образите.
Со обете раце, обликувајте го делот од маската над
носот, притискајќи ги надолу од двете страни на
носот со прстите, сè додека маската не се прилагоди
на лицето. Доколку маската не налегнува добро НЕ
ПРОДОЛЖУВАЈТЕ.
Направете проверка. За различни модели на
респираторни маски постојат различни упатства за
користење. Упатствата ги доставува производителот и
истите треба да се следат за правилно користење.
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Ракавици - изберете
според големината на
дланките. Краевите
од наметката треба
да бидат покриени
со краевите од
ракавиците.
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ОТСТРАНУВАЊЕ (СОБЛЕКУВАЊЕ)
НА ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА (ЛЗО)

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ЛЗО треба да се отстрани по редослед
што го намалува потенцијалот за
пренесување на контаминацијата.
ЛЗО треба да се отстранат на
правилен начин, пред да се напушти
просторијата на пациентот.

Каде што има (изолациска соба со
филтер предпросторија), процесот
на соблекување треба да биде
надгледуван од друго медицинско
лице поставено на растојание од
2 метра, за да се намали ризикот
од контаминирање за време на
отстранувањето на контаминираната
ЛЗО.

Респираторот ФФП3 мора секогаш да
се отстрани надвор од просторијата
на пациентот,по можност во филтер
пред просторијата. Во недостиг на
предпросторија респираторот треба
да се отстрани во безбеден простор
надвор од изолациската соба.
Употребената ЛЗО треба се одложи
како маедицински отпад.

РЕДОСЛЕД НА СОБЛЕКУВАЊЕ НА ЛЗО
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Прво:
 Фатете ја надворешноста
на ракавицата со
другата рака на
која што имате
ракавица.
 Повлечете надолу.
 Симнатата
ракавица држете ја
со другата рака на
која имате ракавица.
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Дезинфицирајте ги
рацете со алкохолен
гел или измијте ги со
вода и сапун.

Ракавици - надворешноста на ракавиците е контаминирана
Потоа:
 Протнете го прстот под
работ на ракавицата на
другата рака.
 Превлечете го останатиот
дел од ракавицата
преку ракавицата која ја
држите со другата рака и
одложете ги во безбеден
сад за отпадоци.

Наметка - предниот дел и ракавите се контаминирани
Одврзете
ја врвката
од вратот
а потоа од
половината.

Симнете ја наметката
од вратот и рамењата
држејќи ја внатрешноста
од истата. Правете го тоа
внимателно. Внимавајте
бидејќи надворешноста на
наметката е контаминирана.

Заштита на очите (по можност
цело лице) - надворешноста е
контаминирана.
За отстранување, користете
ги двете раце. Ослободете
ја лентата за затегнување и
повлечете нанапред.

Извор: Public Health England
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Превртете ја
наметката така што
внатрешноста сега
ќе биде од надвор
и истата спакувајте
ја и одложете ја во
безбеден сад за
отпадоци.

Респираторна маска - во недостиг на
филтер предпросторија, извадете ја
маската во безбеден простор, надвор од
изолационата соба.

Не го допирајте предниот дел од
респираторната маска кој е контаминиран
 со двете раце повлечете
ја долната лента преку
горната
 повлечете ги преку
главата
 оставете маската да
падне од вашето лице
 одложете ја во безбеден
сад за отпадоци
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Измиј ги рацете
со сапун и вода

