Sporočilo za medije

DANES OBELEŽUJEMO SVETOVNI DAN
UMIVANJA ROK
Da je ozaveščanje o umivanju rok lahko zabavno, si lahko ogledate tukaj.

15. oktober 2012 - Svetovni dan umivanja rok, ki ga obeležujemo danes, opozarja na
pomembnost umivanja rok z milom in vodo, kar je eden izmed najučinkovitejših in cenovno
najdostopnejših preventivnih zdravstvenih ukrepov. Ta dan je bil določen na pobudo

Svetovnega javno-zasebnega partnerstva za umivanje rok, podpirajo pa ga vlade,
mednarodne organizacije, organizacije civilne družbe, NVO, zasebna podjetja in
posamezniki po vsem svetu.
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88 odstotkov primerov diareje je posledica oporečne vode, neustreznih sanitarij in pomanjkljive
higiene. Kar 2,2 milijona primerov smrti otrok letno bi lahko preprečili z izboljšanim dostopom do
pitne vode in sanitarij ter ustreznimi higienskimi navadami.
Za preprečevanje hudih okužb voda ne zadostuje. Umivanje rok z milom in vodo, še posebej po
uporabi sanitarij in pred pripravljanjem hrane oziroma pred jedjo, pomaga zmanjšati verjetnost
okužb prebavil in dihal. Kljub potencialu reševanja življenj pa umivanje rok še vedno ni dovolj
razširjeno.
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Izobraževanje o umivanju rok in posledično izboljšane higienske navade neposredno vplivajo tudi
na uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja. Prispevajo k doseganju univerzalne dostopnosti
osnovnega izobraževanja in enakosti med spoloma, saj zaradi preprečevanja širjenja okužb otroci
ne izostajajo od pouka. Hkrati bolj razširjeno umivanje rok z milom znatno pripomore k
zmanjševanju umrljivosti otrok.
UNICEF po vsem svetu izvaja programe ozaveščanja otrok in njihovih družin o pomenu umivanja
rok ter ostalih higienskih praks, ki pomembno izboljšujejo njihova življenja.

UNICEF deluje v 190 državah in ozemljih, kjer skrbi za preživetje in kakovosten razvoj otrok od zgodnjega
otroštva do pozne mladosti. Je največji svetovni dobavitelj cepiv za države v razvoju, prizadeva si za zdravje
in prehrano otrok, varne vodne vire in higienske pogoje, kvalitetno osnovno šolanje za dečke in deklice ter
zaščito otrok pred nasiljem, izkoriščanjem in aidsom. UNICEF se financira izključno iz prostovoljnih
prispevkov posameznikov, podjetij, fundacij in vlad. Več informacij o delu UNICEF-a po svetu in v Sloveniji je
na voljo na spletnih straneh www.unicef.org in www.unicef.si.

Sledite nam na Twitter-ju in Facebook-u.

