СВЕТСКИ ДЕН НА МИЕЊЕТО РАЦЕ 2021
ИДНИНАТА Е ВО НАШИ РАЦЕ - ДА ОДИМЕ НАПРЕД ЗАЕДНО

Пандемијата КОВИД-10 ја покажа важноста на миењето раце при намалувањето
на ширењето болести и заштита на здравјето. Како што ја надминуваме
пандемијата и се враќаме во новото нормално, особено важно е да го одржиме
моменталниот импулс и да се насочиме кон одржување на хигиена на рацете.

ПРОБЛЕМОТ
Пристап и
инфраструктура
Во текот на пандемијата, 3 од 10
луѓе на светско ниво, немаа
пристап до проточна вода во
домот. Ова стави над 2.3
билиони луѓе во зголемен ризик
од КОВИД-19 и други инфекции,
поради неможноста за
одржување хигиена на рацете.
За да се достигне универзална
хигиена во овие делови,
прогресот мора да се забрза
барем за четири пати.

Промена на
однесувањето

Едукативните програми
самостојно, малку веројатно ќе
придонесат промена на
однесувањето. Програмите за
промената на однесувањето мора
да ги променат приоритетите и да
се фокусираат на одредниците за
миењето раце, наместо
единствено на едукација.
Програмите мора да се донесат во
одреден временски период и да
комбинираат различни механизми
на споделување.

Овозможувачка
средина
Одржувањето на хигиена на
рацето е прескокнато во многу
национални политики. Ова води
кон масивен недостаток на
финансирање и човечки
ресурси за имплементирање на
прогамите. Иако КОВИД-19
донесе огромно внимание кон
важноста на одржување хигиена
на рацете, системите мора да
бидат одржливи и да
превенираат идни епидемии.

ИДНИНАТА Е ВО
НАШИ РАЦЕ

ДА ОДИМЕ
НАПРЕД ЗАЕДНО

Одржливата цел 6 вклучува стремеж
кон универзална хигиена на раце до
2030

Мора да превземеме заедничка акција
за да направиме чекор напред кон
одржувањето на хигиена на рацете

Со моменталната стапка на прогрес,
само

Влади: Развивање и финансирање на
патокази на земји кон универзална хигиена
на рацете, вклучувајќи комбинација на
политика, регулатива и подигање на свеста
за хигиена на рацете

Донатори: Инвестирајте во програми кои
се хигиенски чувствителни, промовираат
промени во однесувањето и водат навики за
хигиена на рацете

од луѓето ќе имаат пристап до
проточна вода до 2030г, оставајќи

1.9 билиони луѓе без
можност за одржување
на хигиена на рацете
За да се достигне целта за одржлив разој
6 до 2030г, светскиот напредок за
универзална хигиена на рацете мора да
се зголемат за

4х

Бизниси: Придонесете кон одржливи
системи за хигиена на рацете преку
партнерства, истражувања, политики,
финансирање и иновации и промовирајте
хигиена на рацете во рамките на вашата
работна сила
Институции: Приоритизирајте ја
инфраструктурата и политиките за хигиена
на рацете во училиштата, здравствените
установи, работните места и јавните
поставки

Истражувачи: Направете јавно
истражување за хигиена на рацете и
преведете ги сложените наоди во лесни за
употреба насоки или препораки за
имплементаторите
Застапници: Подигнете ја свеста за
важноста на промената на однесувањето
на хигиената на рацете како суштински дел
од здравјето и развојот за да влијаете на
политичкото купување

#ИднинатаЕВоНашиРаце

