
Lavar as mãosLavar as mãos

Antes de…
Manusear roupas de protecção.
Mudar para roupas de protecção.
Colocar luvas.
Visitar zonas de processamento de 
produtos alimentares.
Manusear alimentos prontos a comer.

Quando deve lavar as mãos?
Depois de…
Manusear alimentos crus.
Manusear lixo.
Ir à casa de banho.
Assoar-se.
Fazer limpezas.

Quando utilizar luvas…
1 Lave e desinfecte as mãos como 

acima indicado.
2 Ponha as luvas com cuidado para 

não as rasgar.
3 Tire as luvas quando abandonar a 

linha de produção ou antes de 
manusear produtos não alimentares.

4 Mude sempre as luvas quando 
estiverem rotas ou descosidas e dê 
conhecimento ao responsável da linha 
de produção.

Mais frequentemente esquecidas

Frequentemente esquecidas

Pouco esquecidas

Zonas frequentemente esquecidas
durante a lavagem das mãos:

1
Molhe as mãos

2
Ponha sabão
nas mãos

3
Esfregue as mãos 55
vveezzeess, palma con-
tra palma

4
Ponha a palma
esquerda sobre as
costas da direita e
depois a palma da
direita sobre as costas
da esquerda, 55 vveezzeess

5
Palma contra
palma, 55 vveezzeess ,,
dedos entrelaçados

6
Coloque a parte de
trás dos dedos con-
tra a palma da mão
oposta com os
dedos entrelaça-
dos, 55 vveezzeess

7
Agarre e rode o
polegar na palma
da mão esquerda,
55 vveezzeess ,,  
e vice-versa 

8
Usando um 
movimento circular
esfregue os dedos da
mão direita na palma
da mão esquerda e
vice-versa, 55 vveezzeess

9
Passe por 
água fria

11
Aplique um 
desinfectante para 
as mãos (p.ex., esponja
com álcool) ee rreeppiittaa aa
sseeqquuêênncciiaa ddooss nnººss  33 aa
88 ,, eessffrreeggaannddoo aass mmããooss
aattéé eessttaarreemm sseeccaass

Porquê lavar as mãos?
Para remover ou destruir
microrganismos potencialmente
perigosos.

Porquê lavar as mãos?

Como lavar as mãos…Como lavar as mãos…
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5 Deite as luvas fora em lugar seguro.
6 Lave, seque e desinfecte as mãos 

cuidadosamente antes de colocar 
um novo par de luvas.

10
Seque, 

idealmente com
uma toalha 
de papel ou de 
utilização única
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