
 

 

 

Vsako leto ob svetovnem dnevu umivanja rok, ki ga obeležujemo 15. oktobra, 
opozarjamo na pomembnost umivanja rok z milom in vodo, kar je eden izmed 
najučinkovitejših in cenovno najdostopnejših preventivnih zdravstvenih ukrepov. 
»Očistite roke- recept za zdravje« je letošnja osrednja tema svetovnega dne in se 
osredotoča na povezavo med umivanjem rok in rokovanje s hrano. Umivanje rok je 
pomemben del pri varovanju hrane, preprečevanju bolezni in spodbuda mlajši 
generaciji za osvojitev tega zavedanja. 
 
Za dolgoročen pozitiven učinek higiene rok mora umivanje rok postati navada in dnevni 
ritual. » Navada«  je poleg spremembe vedenja, vode, sanitarij in osnovne higiene najbolj 
vroča tema Svetovnega dneva umivanja rok. Da je umivanje rok učinkovito se mora 
izvajati na ključnih mestih, predvsem po uporabi stranišča in pred hranjenjem. 
 
Prvi Svetovni dan umivanja rok je potekal v letu 2008, ko je več kot 120 milijonov otrok po 
vsem svetu umivalo roke z milom, v več kot 70 državah. Od leta 2008 se nacionalni 
voditelji in lokalne skupnosti na Svetovni dan umivanja rok trudijo širiti besedo o 
pomembnosti umivanja rok. Spodbujajo postavitev umivalnih delov, pip in dokazujejo kako 
lahko preprosto umivanje rok prepreči marsikatero bolezen. 
 
Vsako leto več kot 200 milijonov ljudi sodeluje pri praznovanju umivanja rok, v več kot 100 
državah po vsem svetu. Številne vlade, mednarodne ustanove, organizacije civilne 
zaščite, nevladne organizacije, zasebna podjetja in posamezniki so potrdili praznovanje 
svetovnega dneva umivanja rok. 
 
 
Naše aktivnosti ob svetovnem dnevu umivanja rok bodo spodbujale »navade« umivanja 
rok kot enostavno dejanje in poudarjale pomen za preživetje otrok in zdravje ljudi. V 
bolnišnici bomo postavili stojnico v sodelovanju z dijaki Srednje šole Jesenice – 
zdravstvena smer in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, otroci iz vrtca Angelce 
Ocepek in prvošolčki osnovne šole Pirniče. Stojnica bo v bolnišnici, v ponedeljek 
15. 10. 2018 od 9. do 12. ure, v pritličju stavbe A,B. Skupaj s širšo lokalno skupnostjo 
(šole, vrtci, obiskovalci, pacienti, zaposleni) bomo promovirali umivanje rok. Dijaki bodo 
pripravili različne teme in motive na temo kdaj umivamo roke, otroci iz vrtca Angelce 
Ocepek Jesenice in otroci 1.razreda osnovne šole Pirniče bodo pripravili različne izdelke 
na temo umivanja rok. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb  

 


