คำแนะนำสำหรับพนักงำนบริกำรทำงเพศ
ในกำรทำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้
ทุกคนย่อมอยำกจะทำงำนอย่ำงถูกสุขลักษณะ สะอำด และปลอดภัยทีส่ ุด ในใบปลิวนีเ้ รำจะอธิบำยถึง
วิธีทำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้
กำรทำควำมสะอำดคืออะไร

สำรฟอกขำว คลอรีน และแอมโมเนีย

การทาความสะอาดพืน้ ผิว เช่น เตียงนอน อ่างล้างมือ หรือพืน้ ที่คณ
ุ ต้อง
ทาความสะอาดเป็ นประจาเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกหรือเต็มไปด้วยฝุ่ นละออง
คุณทาความสะอาดบริเวณเหล่านัน้ ได้โดยใช้ เช่น สเปรย์ทาความสะอาด
เอนกประสงค์
สบูใ่ นนา้ ยาทาความสะอาดจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่มีเชือ้ โรคหลุดออกจากพืน้ ผิว
ให้คณ
ุ ใช้กระดาษเช็ดมือถูทาความสะอาดพืน้ ผิวแล้วเช็ดสิ่งสกปรกออก
กระดาษเช็ดมือควรเป็ นแบบใช้แล้วทิง้

ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ ีกลิ่นที่ดเู หมือนจะทาความสะอาดได้อย่างลา้ ลึก
แต่เป็ นสารเคมีที่มีความรุนแรงมากและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของคุณได้
ปกติแล้ว การทาความสะอาดด้วยนา้ ยาทาความสะอาดเอนกประสงค์
ถือว่าเพียงพอแล้ว

กำรฆ่ำเชือ้ คืออะไร
การฆ่าเชือ้ ไม่ใช่การทาความสะอาดสิ่งสกปรก นา้ ยาฆ่าเชือ้ จะทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการทาความสะอาดพืน้ ผิวก่อนเท่านัน้
นา้ ยาฆ่าเชือ้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชือ้ โรค
เมื่อคุณใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ เป็ นสิ่งสาคัญเสมอที่คณ
ุ จะต้องปฏิบตั ิตามคาอธิบาย
บนฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างเคร่งครัด นา้ ยาฆ่าเชือ้ มีระยะเวลาทางาน ดังนัน้ พืน้ ผิว
ที่ทาการฆ่าเชือ้ จะต้องเปี ยกอยูต่ ลอดระยะเวลาทางานของนา้ ยาตามที่ระบุไว้
บนฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์

เมื่อไหร่ทจ่ี ำเป็ นต้องฆ่ำเชือ้ พืน้ ผิววัสดุ
ฆ่าเชือ้ เมื่อของเหลวในร่างกายติดอยูบ่ นพืน้ ผิว
ตัวอย่างของเหลวในร่างกาย คือ นา้ ลาย เลือด และนา้ อสุจิ

คุณทรำบหรือไม่ว่ำ ไม่จำเป็ นต้องใช้วิธีฆำ่ เชือ้ กับทุกอย่ำง
สุขภำพ
การใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ มากจนเกินไป อาจมีผลกระทบต่อปอดและลาคอของคุณ
และเกิดอาการเจ็บได้ กลายเป็ นเรื่องแย่ต่อสุขภาพ ดังนัน้ ควรใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้
ในกรณีที่จาเป็ นจริง ๆ เท่านัน้

กำรล้ำงมือ
ล้างมือด้วยนา้ กับสบูล่ า้ งมือ สิ่งสาคัญคือ ต้องล้างมือด้วยนา้ กับสบูเ่ ป็ นเวลา
อย่างน้อย 20 วินาที หลังจากนัน้ ต้องเช็ดมือให้แห้งสนิทด้วยกระดาษเช็ดมือหรือ
กระดาษเอนกประสงค์ (keukenrol) เช็ดเสร็จแล้วทิง้ ทันที ในใบปลิวนีค้ ณ
ุ จะเห็น
ภาพสาธิตขัน้ ตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี

เมื่อไหร่ทตี่ ้องล้ำงมือ
สิ่งสาคัญคือ คุณและผูร้ บั บริการจะต้องล้างมือในเวลาดังต่อไปนี ้



ก่อนและหลังการให้บริการ
เมื่อมือสกปรกอย่างเห็นได้ชดั




เมื่อรูส้ กึ เหนียวมือ
หลังเข้าห้องนา้




หากมีของเหลวในร่างกายติดอยู่ เช่น หลังไอ จาม หรือสั่งนา้ มูก
ก่อนและหลัง (เตรียม) อาหาร




หลังเสร็จงานทาความสะอาด
หลังถอดถุงมือ

ทำควำมสะอำดมือด้วยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ /เจลล้ำงมือ
ทาความสะอาดมือด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ ที่ใช้กบั มือเท่านัน้ ฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ของนา้ ยาจะระบุลกั ษณะการใช้งานไว้เสมอ อย่างไรก็ตาม การล้างมือด้วย
นา้ กับสบูถ่ ือว่าเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า ใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ /เจลล้างมือเฉพาะในกรณี
ที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านัน้ เช่น เมื่อมือของคุณดูสะอาดแต่คณ
ุ ต้องการให้มือ
ปลอดเชือ้ โรคแต่วา่ ไม่มีที่ให้คณ
ุ ล้างมือ ในการทาความสะอาดมือด้วย
นา้ ยาฆ่าเชือ้ /เจลล้างมือ คุณจะต้องถูทกุ ส่วนของมือรวมถึงข้อมือ
ต้องเทนา้ ยาในปริมาณที่พอกับการใช้งานโดยเทใส่เต็มอุง้ มือ
ในใบปลิวนีค้ ณ
ุ จะเห็นภาพสาธิตขัน้ ตอนการทาความสะอาดมือด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ /
เจลล้างมืออย่างถูกวิธี

กำรล้ำงมือและกำรทำควำมสะอำดมือด้วย
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ /เจลล้ำงมืออย่ำงถูกวิธี
ทาความสะอาดมือด้วย
นา้ ยาฆ่าเชือ้ /เจลล้างมือ

ล้างมือด้วยนา้ กับสบู่

เชื้อ

ทำไมจึงควรเลี่ยงกำรทำควำมสะอำดมือด้วยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้
การใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ ทาความสะอาดมือบ่อยเกินไปจะส่งผลเสียต่อผิวหนัง ผิวหนัง
ของคุณจะเกิดอาการระคายเคือง อาจทาให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบหรือมือเปื่ อย
เป็ นแผลได้ และอาจทาให้คณ
ุ เจ็บป่ วยได้ง่าย ดังนัน้ ควรล้างมือด้วยนา้ กับสบู่
ล้างมือ และพกครีมทามือติดตัวเสมอเพื่อถนอมมือของคุณ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ประสิทธิภำพสูง
นา้ ยาฆ่าเชือ้ ประสิทธิภาพสูงที่ใช้กบั พืน้ ผิวต้องฆ่าเชือ้ ไวรัสได้ดว้ ย รายการ
ด้านล่างเป็ นนา้ ยาฆ่าเชือ้ ที่ฆา่ เชือ้ ไวรัสได้






Alcohol Dentior 80% (14366 N)
Alcohol Podior 80% (14331 N)
Suma Alcoholdoekjes (14025 N)
Mikrozid Sensitive Wipes (13744 N)
Divosan Etha-plus (14023 N) (ในขวด
สเปรย์)
คำเตือน: ผลิตภัณฑ์เหล่านีใ้ ช้สาหรับพืน้ ผิวเท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่เหมาะ
กับการทาความสะอาดมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ด้ำนสุขอนำมัยทั่วไปสำหรับธุรกิจทำงเพศ
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/se
ksbedrijven-sekswerkers

