DITA GLOBALE E LARJES SË DUARVE 2021
E ARDHMJA ËSHTË NË DUART TONA - PËR TË ECUR PËRPARA SË
BASHKU.

Pandemia COVID-19 nënvizon rëndësinë e larjes së duarve për të zvogëluar përhapjen
e sëmundjeve dhe për të mbrojtur shëndetin. Ndërsa kalojmë përtej pandemisë dhe
në një normalitet të ri, është thelbësore që të ruajmë vrullin dhe të vazhdojmë të
ndjekim higjenën universale të duarve.

PROBLEMI
Qasja dhe
infrastruktura

Ndryshimi i
Sjelljes

Mjedisi
mundësues

Në mes të pandemisë, 5 në 10
Vetëm programet arsimore nuk ka
njerëz në të gjithë botën nuk kishin gjasa të çojnë në ndryshime të
qasje në një strukturë të higjienës qëndrueshme të sjelljes. Programet e
së duarve në shtëpinë e tyre. Kjo la ndryshimit të sjelljes duhet të
mbi 2.3 miliardë njerëz në rrezik të ndryshojnë përparësitë dhe të
shtuar nga COVID-19 dhe
fokusohen në përcaktuesit e larjes së
infeksione të tjera sepse nuk mund duarve dhe jo vetëm në arsim,
të lanin duart. Për të arritur
Programet duhet të jepen për një
higjienën universale në këto oreje, periudhë të zgjatur kohe dhe të
përparimi duhet të lëvizë të paktën kombinojnë një mjedis mekanizmash
katër herë.
shpërndarjeje.

Higjiena e duarve anashkalohet në
shumë politika kombëtare. Kjo çon
në nënfinancim masiv dhe
mungesë të burimeve njerëzore
për zbatimin e programeve.
Ndërsa COVID-19 i ka sjellë
vëmendje të paparë rëndësisë së
higjienës së duarve, sistemet
duhet të bëhen më elastike për të
mbajtur një kulturë të higjienës së
duarve dhe për të parandaluar
shfaqjen e shpërthimeve të
ardhshme.

E ARDHMJA ËSHTË NË PËR TË ECUR PËRPARA
DUART TONA
SË BASHKU
Qëllimi i Zhvillimit të Qëndrueshëm 6
përfshin përpjekjen drejt higjienës
universale të duarve deri në vitin 2030.

Me ritmin aktual të përparimit, vetëm

Ne duhet të ndërmarrim veprime
kolektive për të përshpejtuar përparimin
për higjenën e duarve.

Qeveritë: Zhvilloni dhe financoni udhërrëfyes
të vendeve, drejt hygjionit universal të duarve.
duke përfshirë një kombinim të politikave,
rregulloreve dhe ngritjes së vetëdijes për
higjenën e duarve

Donatorët: Investoni në programe që janë të
ndjeshëm ndaj higjienës, ndryshojnë sjelljen
promovuese dhe nxisin zakonet e higjienës së
duarve

njerëzit do të kenë qasje në një strukturë
të higjienës së duarve deri në vitin 2030,
duke lënë përafërsisht

1.9 miliardë njerëz nuk
janë në gjendje të lajnë
duart.

Për të arritur SDG 6 deri në vitin 2030,
përpjekjet globale drejt higjienës universale
duhet të rriten të paktën.

4х

Bizneset: Kontribuoni drejt sistemeve elastike
të higjienës së duarve përmes partneriteteve,
hulumtimeve, politikave, financimit dhe
inovacionit, dhe promovoni higjienën e madhe
brenda fuqisë tuaj punëtore

Institucionet: Priontizoni infrastrukturën e
higjienës së duarve dhe polieles brenda
shkollave, objekteve të kujdesit shëndetësor,
punonjësve të punës dhe mjediseve publike

Studiuesit: Bëjini publikisht kërkimet për
higjienën e duarve dhe përktheni gjetjet
komplekse në guldancë të lehtë për t’u
përdorur ose rekomandime për zbatuesit

Avokatët: Rritni ndërgjegjësimin mbi
rëndësinë e ndryshimit të sjelljes së higjienës
së duarve si një pjesë thelbësore e shëndetit
dhe zhvillimit për të ndikuar në blerjen
politike.

#EArdhmjaËshtëNëDuartTona

