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 بسمه تعالی

 

 بهداشت محیط با موضوعکرونا  بیماری خصوص در مردم عموم رایج سوالات و هانگرانی

 پرسش/ پاسخ   ردیف

 -رستوران ها و اغذیه فروشی ها -رایشگاه هاآ -آیا حضور و استفاده از مکان های زیر در شرایط کنونی بلامانع است؟ استخرها و باشگاه های ورزشی 1س

 مسافرت به کشورهای غیر درگیر با ویروس کرونا -دندانپزشکی -زیارتگاه ها و اماکن متبرکه -مجالس جشن و عروسی یا ترحیم و عزاداری -آسانسورها

است و در اماکن عمومی به  با این ترشحاتبا افراد، اشیاء و سطوح آلوده افراد آلوده و تماس  قطرات تنفسی و بزاقاصلی انتقال بیماری کرونا های راهخیر،  1پ

حاضر توصیه شده است که فقط افراد فاقد علائم بیماری و تنها برای حاضر شدن در در حال یابد، لذا دلیل تجمع مردم احتمال انتقال این بیماری افزایش 

ه با مسافرت محل کار و انجام کارهای ضروری از منزل خارج شوند و سایر افراد تا کنترل بیماری کرونا بیشتر وقت خود را در منزل سپری کنند. در رابط

رسیده است،  111به عدد  1911 فروردین 11شنبه روز در حال افزایش بوده و روز دو یر تا کنون روز بهبه سایر کشورها نیز باید گفت تعداد کشورهای درگ

 لذا مسافرت به کشورهای دیگر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کرونا را افزایش بدهد، بنابراین باید محدود به موارد ضروری گردد.

آسانسور استفاده نکنید و از مسیر پله ها و راهروها استفاده کنید. در صورتی که به ناچار مجبور به استفاده از تا حد ممکن از در مورد استفاده از آسانسور 

نفر سوار  9تا  2سعی کنید بیشتر از  (2، )متر را رعایت کنید 1 حداقل در صورت امکان فاصله( 1به نکات زیر توجه داشته باشید: ) آسانسور ها هستید باید

بعد از  (4) و  را با آرنج خم شده بپوشانید و بینیدهان از دستمال کاغذی استفاده کنید یا در صورت سرفه یا عطسه در آسانسور  (9، )شیدآسانسور نبا

 .یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنیدخود را با آب و صابون بشوئید  یاهدست استفاده از آسانسور سریعاً

( 1شود: )ضروری شامل موارد زیر میپزشکی خودداری کنید. برخی مراجعات غیراز مراجعات غیر ضروری به دندان دورالمقتیحدر مورد دندانپزشکی ها 
در صورتی که درد دندان ( زیبایی. 5( ایمپلنت و )4، )موارد غیر حاد و بدون درد (9، )اورتودنسی( 2، )گیری و پولیش(معاینات اولیه دهان و دندان )جرم

 الامکان نیاز به مراجعه حضوری برطرف گردد. حتی و تا شما را راهنمایی کنند  بگیریدبا دندانپزشک تماس  دارید، شدید

 با این وضعیت باشگاه میشه رفت؟ 2س

ها رفتن به باشگاهشود از توصیه می ،گیرد و میزان تماس بسیار زیاد استها یکی از مکانهایی است که تجمع صورت میبا توجه به اینکه باشگاهخیر،  2پ

ها در چهارچوب اماکن هایی از جمله باشگاهمکان ،گذاری اجتماعی که در اکثر کشورها هم انجام شدهداری شود. همچنین با توجه به طرح فاصلهخود

شدن در محل کار و انجام کارهای توانند برای حاضر در حال حاضر توصیه شده است که فقط افراد فاقد علائم بیماری می گیرند.تعطیل این طرح قرار می

 ضروری از منزل خارج شوند، لذا تا عادی شدن شرایط از رفتن به باشگاه خودداری کنید.
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 پرسش/ پاسخ   ردیف

 کسانی که وسیله نقلیه های عمومی براشون امن نیست از کجا تردد کنن؟ 3س

شدن در محل کار و انجام کارهای ضروری از منزل خارج شوند، لذا با در حال حاضر توصیه شده است که فقط افراد فاقد علائم بیماری و تنها برای حاضر  3پ

یابد. در موارد ضروری به ترتیب اولویت از خودروی شخصی، آژانس یا تاکسی رعایت این موارد احتیاطی میزان تردد به میزان قابل توجهی کاهش می

رو( استفاده کنید. با توجه به فاصله نزدیک افراد در وسایل حمل و نقل عمومی، اینترنتی و وسایل حمل و نقل عمومی )تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و مت

متر( دقت داشته باشید و حتی المقدور از ماسک پزشکی معمولی و دستکش استفاده  1شود در رعایت نکات بهداشتی و فاصله ایمن )حداقل توصیه می

 نمایید.

 حضور یافت؟آیا در شرایط فعلی می توان در اماکن مذهبی  4س

در اماکن مذهبی به دلیل ازدحام مردم احتمال انتقال این رسد به نظر میهای اصلی انتقال بیماری کرونا )تماس و قطرات تنفسی و بزاق( با توجه به راه 4پ

 و است شده محدود زیارتی اماکن در حضور و جماعت و جمعه نمازهای جمله از مذهبی هایبرنامه از بسیاری هم ایران در یابد، لذابیماری افزایش 

 .اندداشته بهداشت وزارت با موثری همکاری اماکن اینگونه متولیان

 من رستوران دارم و الان فروشم نصف شده دارم ورشکست میشم رسما 5س

 ورزشگاه باشگاه، رستوران، شاپ، کافی جمله از تجمع مکان هر در حضور از مردم شرایط شدن عادی تا که است این بهداشتی مهمترین توصیه از یکی 5پ

گذاری اجتماعی که در اکثر کشورها هم انجام همچنین با توجه به طرح فاصله. یابدمی کاهش هارستوران مشتری طبیعی بطور لذا کنند، خودداری... و

 در بهداشتی اصول هارستوران دردر صورت بازگشایی مجدد، گیرند. طرح قرار میدر چهارچوب اماکن تعطیل این  هارستورانهایی از جمله شده، مکان

پاکسازی و با  داده توضیح محیط بهداشت بازرس که روشی با کاهو و سبزیجات. گردد رعایت زیادی بسیار دقت با باید محیط پاکسازی و غذا سرو و تهیه

 .گردد حذف منو از کبابی غذاهای المقدورحتی و شود گندزدایی کلراستفاده از 

اسک هم یکنه مما تو بابلسریم دو سه نفر اینجا بهش مبتلا شدن شوهرم میره سرکار با پول نقد سر و کار داره ولی اصلا رعایت نمیکنه دستکش استفاده نم 6س

 کنم.رتون من باید چی کار کنم از استرس دارم میمیرم تپش قلب گرفتم توروخدا یکی بگه چی کار که اصلا وجود نداره به نظ

های بهداشتی را به ایشان به آرامش خود را حفظ نمایید و سپس توصیهنگرانی سرکارعالی از روی احساس مسئولیت و بسیار بجا است، اما سعی کنید اول  6پ

بیماری کرونا لازم و بسیار نحوی گوشزد نمایید تا اثرگذار شود، باید توجه داشت که همکاری همه مردم و رعایت اصول بهداشتی در کنترل و پیشگیری 

از دریافت مبلغ نقدی اجتناب المکان شود حتیهمچنین پیشنهاد می شود.مهم است. با توجه به تماس مکرر با پول استفاده از دستکش به ایشان توصیه می

با آب و صابون  را هاخوردن و آشامیدن دستقبل از تماس دست با صورت یا ایشان لازم است  همچنینند. از دستگاه کارتخوان استفاده کننموده و 

با رعایت بهداشت دست و شود، اما اگر محل کار ایشان پرازدحام نیست، ای توصیه میبنابر احتیاط استفاده از ماسک پزشکی ساده یا ماسک پارچه .بشویند
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ر حضور یابند. همچنین سطوح محل کار ایشان که در توانند بدون ماسک در محل کافاصله )حداقل یک متر( و عدم دست زدن به صورت ایشان می

 بار در روز گندزدایی شود.دوتماس با افراد است باید حداقل 

 لطفا در مورد تعطیلی آرایشگاهها کاری انجام بدید خصوصا آرایشگاههای زنانه. 7س

فقط در موارد ضروری برای دریافت خدمات مراجعه نمایند. فعالیت  های خدماتی دایر است، اما مردم بایددر حال حاضر ادارات، صنوف و بیشتر فعالیت 7پ

ها باید نکات بهداشتی را ای دارد. کارکنان آرایشگاهآرایشگاهها بعلت فاصله نزدیک با مشتری و تماس فیزیکی در پیشگیری از بیماری کرونا اهمیت ویژه

ها باید رعایت نمایند به شرح زیر اه بروند. مهمترین نکات بهداشتی که کارکنان آرایشگاهبه دقت رعایت کنند و مردم نیز فقط در موارد ضروری به آرایشگ

 است:

  .کارکنان محترمی که هر گونه علائم بیماری تنفسی دارند، باید استراحت نموده و در سر کار حاضر نشوند 

 استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف 

 ردن دستها با دستمال کاغذی )در شروع کار، بعد از پایان کار هر مشتری، بعد از عطسه و سرفه، شستشوی مکرر دست با آب و صابون و خشک ک

 بعد از تماس و لمس صورت خود و اشیا متفرقه، بعد از توالت رفتن(

 تعویض دستکش در پایان کار هر مشتری 

 استفاده از دستمال کاغذی در زمان عطسه و سرفه 

 ر با محلول الکلیگندزدایی مکرر وسایل و ابزار کا 

 ... می توان از خشکشویی ها استفاده نمود؟ا برای شستشوی لباس، پرده، پتو وآی 8س

های عمومی استفاده نمود. لباس و پتوی خشکشوییبله، در موارد ضروری اشکالی ندارد. البته برای شستشوی لباس و پتوی بیماران مبتلا به کرونا نباید از  8پ

را باید داخل تشت قرار داد، بر روی آنها آب جوش ریخت و پس از خنک شدن آب با اضافه کردن مواد شوینده به شستشوی آنها پرداخت. این بیماران 

 و نموده گندزدایی درصد صدم پنج کلر محلول با دقیقه 93 مدت به....  روتختی، روبالشی، لباسها، توانمی کار این انجام برای دیگر روش در همچنین

 دقیقه 93 از تماس زمان رنگبری از جلوگیری برای .ندارد رنگبری خاصیت دقیقه 93 مدت در درصد صدم پنج کلر محلول. بشویید جداگانه بصورت سپس

 .نکند تجاوز

 در خصوص اجساد متوفیان ناشی از کرونا چه باید کرد؟ 9س

 شود.در آرامستان دفن می)مطابق دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت بهداشت( اجساد متوفیان از بیماری کرونا با رعایت اصول شرعی و بهداشتی  9پ
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 سی به مواد ضدعفونی کننده نظیر الکل سفید و وایتکس از چه مواد دیگری می توان به عنوان جایگزین استفاده کرد؟در صورت عدم دستر 11س

توان جایگزین مطمئن و در دسترسی برای محلول هیپوکلریت سدیم و محلول الکلی جهت گندزدایی سطوح پیشنهاد داد، اما محلول در حال حاضر نمی 11پ

ه درصد ک 5 محلول هیپوکلریت سدیمهیپوکلریت سدیم بسیار ارزان و در دسترس است و بسیار بعید است که کسی برای تهیه آن دچار مشکل شود. 

ترین ماده گندزدا در کل دنیا و در کشور ماست. از نزدیکترین شود، ارزانترین و در دسترس، آب ژاول یا وایتکس هم شناخته میمایع سفید کنندهبعنوان 

باید به  بسیار آلوده گندزدایی سطوحتهیه کرد. این محلول قبل از استفاده برای  مناسبتوان به راحتی این ماده گندزدا را با قیمت مغازه یا سوپرمارکت می

سازی و استفاده باید در زمان رقیقآب ژاول سازی شود. با توجه به خورندگی رقیق درصد یک دهمغلظت و برای سطوح نسبتاً آلوده به غلظت نیم درصد 

صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است. های هیپوکلریت سدیم برای گندزدایی سطوح بمراحل تهیه محلولنکات ایمنی را به دقت رعایت کرد. 

 به ترتیب زیر عمل کنید:هیپوکلریت سدیم نیم درصد برای تهیه محلول 

 ظرف مناسب برای محلول گندزدا انتخاب کنید )از جنس پلاستیک یا شیشه، ظرف فلزی در تماس با محلول دچار خوردگی شده و مناسب نیست(. -1

توانید از استکان )برای تهیه حدود یک لیتر محلول گندزدایی(، لیوان )برای تهیه حدود دو و نیم لیتر محلول میپیمانه مناسب انتخاب کنید:  -2

 گندزدایی( یا هر ظرف دیگری بعنوان پیمانه استفاده کنید.

 دستکش بپوشید. -9

 داخل ظرف محلول گندزدایی بریزید.هیپوکلریت سدیم یک پیمانه  -4

 ثانیه( هم بزنید. 15سرد( به ظرف محلول گندزدایی اضافه کنید و به آرامی و با دقت )حدود نه پیمانه آب سرد )از شیر آب  -5

است. دقت کنید که قبل از گندزدایی سطوح برای سطوح بسیار آلوده به این ترتیب محلول گندزدایی سطوح با غلظت نیم درصد تهیه شده و آماده مصرف 

ینده یا ماده شیمیایی دیگری همراه محلول گندزدایی کلر استفاده نکنید )واکنش داده و بخارات و گازهای پاک و خشک باشند  و به هیچ وجه از ماده شو

کند(. جهت استفاده از محلول گندزدایی سطوح، دستکش بپوشید و با دستمال مناسب محلول را بر روی سطوح مورد نظر بمالید سمی و خطرناک تولید می

شیشه پاک کن ریخته و بر روی سطوح اسپری کنید، بعد از گذشت یک دقیقه سطوح مورد نظر به  مایعاز ظرف خالی )پخش کنید( یا آن را داخل یک 

  میزان کافی گندزدایی شده است.

روشی مشابه محلول یک دهم درصد هیپوکلریت سدیم تهیه . کنیدبرای گندزدایی سطوح نسبتاً آلوده از محلول یک دهم درصد هیپوکلریت سدیم استفاده 

 پیمانه آب سرد باید اضافه شود. 41تنها به ازای هر پیمانه محلول هیپوکلریت سدیم پنج درصد،  است که در بالا توضیح داده شده،

توان محلول ضد عفونی دست پنج صدم درصد نیز تهیه کرد. با توجه به خورندگی کلر استفاده از محلول ضد می هیپوکلریت سدیم پنج درصداز محلول 

دست کلر تنها  عفونی ضد شود، لذا تهیه و استفاده از محلولزند و باعث خشکی پوست دست مینی دست پنج صدم درصد به پوست دست آسیب میعفو

گردد. تهیه محلول ضد عفونی دست پنج صدم درصد مشابه روشی در شرایطی که آب و صابون و محلول )یا ژل( الکلی در دسترس نیست، توصیه می
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 شود اضافه باید سرد آب پیمانه 11 درصد، پنج سدیم هیپوکلریت محلول پیمانه هر ازای بهبالا توضیح داده شده، تنها با این تفاوت که این بار  است که در

برای استفاده از محلول ضد عفونی دست پنج صدم درصد، دستها را به خوبی با محلول  .ژاول در یک لیتر آب()معادل دو قاشق مرباخوری محلول آب 

توانید دستهایتان را با آب بشویید. درصورتیکه شستشوی مکرر آغشته کنید، بعد از گذشت یک دقیقه دستها به میزان کافی ضدعفونی شده است، حالا می

لکلی یا محلول پنج صدم درصد کلر باعث خشکی پوست دستتان شده، از گرم مرطوب کننده دست با آب و صابون، ضدعفونی دست با محلول )ژل( ا

  پوست استفاده کنید.

درصد تهیه  03، محلول الکلی درصد )بی رنگ( 16توان با استفاده از الکل طبی در صورتیکه ژل الکلی ضدعفونی دست در دسترس نباشد، براحتی می

 عمل کنید:کرد. برای این کار بصورت زیر 

 ظرف مناسب برای محلول ضد عفونی انتخاب کنید. -1

توانید از استکان )برای تهیه حدود نیم لیتر محلول گندزدایی(، لیوان )برای تهیه حدود یک لیتر محلول گندزدایی( یا پیمانه مناسب انتخاب کنید: می -2

 هر ظرف دیگری بعنوان پیمانه استفاده کنید.

 ظرف محلول گندزدایی بریزید.سه پیمانه الکل طبی داخل  -9

 ثانیه( هم بزنید. 15یک پیمانه آب سرد )از شیر آب سرد( به ظرف محلول گندزدایی اضافه کنید و به آرامی و با دقت )حدود  -4

ح نیز استفاده توان برای گندزدایی سطودرصد تهیه شده و آماده مصرف برای ضدعفونی دستها است. از این محلول می 03به این ترتیب محلول الکلی 

الکل صنعتی با توجه به دارا بودن ترکیبات سمی به هیچ وجه برای تهیه محلول الکلی ضدعفونی دست و گندزدایی سطوح هر نوع لازم به ذکر است  کرد.

 قابل استفاده نیست.
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 الکل موثر هست در ضدعفونی کردن و از بین بردن ویروس؟ چه برای سطوح چه برای دست. 11س

ویروس کرونا کارایی قابل قبولی دارد، لذا هم برای گندزدایی سطوح و هم ضدعفونی دست پیشنهاد در از بین بردن  %03با غلظت محلول الکلی بله،  11پ

دست شستشو گیرد. اولویت اول برای گندزدایی سطوح محلول کلر و اولویت اول برای رعایت بهداشت شود، اما در هر دو مورد در اولویت دوم قرار میمی

 باشد.با آب و صابون می
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 از بیرون میایم لباسامون و باید بشوریم؟ 12س

شستشوی لباس ضرورتی ندارد، اما بعنوان یک توصیه عمومی بهداشتی در زمان ورود به منزل اید، نبودهافراد دارای علائم تنفسی خیر، اگر در تماس با  12پ

 منزل به ورود از پس توانیدمی بیشتر اطمینان جهت و لباس بیرون را در قفسه جداگانه قرار دهید. همچنین لباس بیرون را با لباس منزل تعویض نموده

 .کنید )با استفاده از اتوی معمولی، اتوی بخار یا بخارشو( اتوکشی را بیرون لباس

 آیا احتمال انتقال این ویروس از طریق لباس فرد مبتلا به فرد سالم وجود دارد؟ 13س

 بله، با توجه به قدرت بالای انتقال این بیماری، احتمال انتقال از طریق تماس با لباس فرد آلوده وجود دارد. 13پ

 برای ضدعفونی هوای داخل منزل از چه موادی می توان استفاده کرد؟ 14س

های اصلی که راهمؤثر است، اما از آنجایی پیشگیری از بیماریدر هایی که مسیر انتقال هوابرد دارند، گندزدایی هوای داخل ساختمان در مورد بیماری 14پ

 ختمان مؤثر نبوده و ضرورتی ندارد.انتقال بیماری کرونا تماس و قطرات تنفسی و بزاق است، گندزدایی هوای داخل سا

 آیا باز گذاشتن درب پنجره های منازل و محل های کار ضرورت دارد؟ 15س

مسیرهای اصلی انتقال بیماری کرونا )تماس و قطرات تنفسی و بزاق( ضرورتی ندارد. نکته مهم دیگر اینکه برای بیمار مبتلا به کرونا که خیر، با توجه به  15پ

 بمناس حال هر کافی در طبیعی ای در نظر گرفت و از تهویه مناسب آن اطمینان حاصل کرد. همچنین تهویهدر منزل تحت درمان است، باید اتاق جداگانه

 است. 

ر دغدغه من اینه که وسایل رفاهی و بهداشتی در دسترس همگان نیس مثل مواد ضدعفونی کننده، ماسک به طور رایگان در اماکن عمومی نیس که اگ 16س

 بود الان ما شاهد این آمار زیاد مبتلایان و مرگ و میر نبودیم.

کننده و وسایل حفاظت فردی از جمله دستکش و ماسک ، دسترسی به مواد گندزدا و ضدعفونیقطعا برای موفقیت در کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا 16پ

کارکنان مراکز درمانی،  بسیار لازم و مهم است، اما باید به موارد کاربرد این مواد و وسایل نیز توجه نمود. استفاده از ماسک فقط برای افراد مبتلا به کرونا،

های کاری شلوغ و در تماس یا فاصله نزدیک با دیگران لازم است، لذا استفاده از ماسک برای عموم مردم رکنان در محیطهمراه و مراقبین بیماران و کا

شود نظارت و توجه بیشتری بر عرضه و دسترسی مردم به مواد گندزدا و ضدعفونی کننده و وسایل شود. همچنین از مسئولین محترم تقاضا میتوصیه نمی

 ه باشند.حفاظت فردی داشت

 آیا ویروس فصلی هست؟ یعنی خود به خود از بین میره یا نه همیشه هست؟ 17س

در مناطق گرمسیری و  دهد که این بیماری، اما شواهد موجود نشان مینیست مشخص بیماری کرونا شیوع در دما( و هوا و تأثیر فصل سال )آب هنوز 17پ

 معنا بدان این اما یابند، می سال شیوع سرد ماههای در بیشتر آنفولانزا و سرماخوردگی مانند دیگر ویروسی هایبرخی بیماری. نیز منتقل شده استمرطوب 
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 مورد در تحقیقات در رابطه با بیماری کرونا در حال انجام است و هنوز اطلاعات کمی. است غیرممکن دیگر ماههای در هابروز این بیماری که نیست

 .آن وجود دارد هایویژگی سایر و شدت انتقال، قدرت

 بارون باعث تشدید این ویروس نمیشه؟ 18س

نیز در مناطق گرمسیری و مرطوب  دهد که این بیماری، اما شواهد موجود نشان مینیست مشخص بیماری کرونا شیوع در هوایی و تأثیر شرایط آب هنوز 18پ

 .منتقل شده است

 آیا رفتن به مناطق گرمسیر کمکی میکنه؟ 19س

 خیر، در حال حاضر این بیماری هم در مناطق سردسیر و هم در مناطق گرمسیر گزارش شده است.   19پ

 دو هفته همه جا رو تعطیل کنید هوا گرمتر شد این بلا شاید از سرمون بگذره. 21س

توان با قطعیت در های مسری، نمیبینی بودن همه بیماریبا توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد ویروس جدید کرونا و تاحدودی غیرقابل پیش 21پ

دی شدن لذا تا عا در مناطق گرمسیری نیز مشاهده شده است، بیماریاین  از طرف دیگرمورد زمان کنترل بیماری کرونا و عادی شدن شرایط نظر داد، 

 توانند با رعایت اصول بهداشتی به انجام امور ضروری خود بپردازند و امور غیرضروری را به تعویق بیاندازند.شرایط افراد فاقد علائم بیماری می

 ما الان یک هفته ست نون نخریدیم. 21س

شود و در پیشگیری از بیماری کرونا نیز نیاز به توجه  مصرف و عرضه تهیه، مناسب کیفیت با باید و است مردم غذایی سبد در مهم غذایی مواد از یکی نان 21پ

گردد، اما احتمال آلودگی ثانویه )بعد از برطرف می پخت مرحله شود، آلودگی محتمل قبل از پخت دربیشتری دارد. از آنجاییکه نان در دمای بالا پخته می

 شود:داشتی در پخت، عرضه و مصرف نان به شرح زیر توصیه میپخت تا مصرف( کماکان وجود دارد، لذا رعایت نکات به

 متصدیان نانوایی

 نانواهای محترمی که هر گونه علائم بیماری تنفسی دارند، باید استراحت نموده و در سر کار حاضر نشوند.  -1

( شستشوی مکرر دست با آب و صابون و خشک کردن دستها با دستمال 1نانواهای محترم باید نکات بهداشتی زیر را به دقت رعایت کنند: ) -2

( استفاده از دستمال 2کاغذی )در شروع کار، بعد از عطسه و سرفه، بعد از تماس و لمس صورت، اشیا متفرقه و سایر افراد، بعد از توالت رفتن(، )

 رعایت فاصله با سایر افراد حداقل یک متر( 9ی در زمان عطسه و سرفه، )کاغذ

 از تماس فیزیکی با سایر افراد اجتناب کنند.نانواهای محترم باید در حین کار  -9

و تحویل نان  فرد دیگری غیر از نانواهای محترم باید متصدی تحویل پول و یا کارت بانکی باشد. متصدی تحویل پول و کارت بانکی نباید در تهیه -4

 به مشتری مشارکت نماید و از دستکش استفاده نماید.
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 مشتریان نانوایی

 در نانوایی با فاصله یک متر از یکدیگر بایستید. -1

 ای تمیزی که به همراه دارند، تحویل بگیرید )نه بر روی میز و ترازوی نانوایی(.نان را بر روی سفره پارچه -2

 .کنید خودداری نانوایی میز در شدن خنک برای نان کردن از پهن -9

 .کنید پرهیز دارد، وجود هانانوایی در معمولاً که عمومی هایبرس و چاقو توسط نان کردن خرد و بریدن از -4

 های زیر گرم کنید:نان را در منزل قبل از مصرف به یکی از روش -5

 ( :های مشابه( ی حجیم و نیمه حجیم )باگت، بربری، سنگک و سایر نانها( نان را در کف قابلمه یا تابه دردار بچینید )نان1استفاده از اجاق گاز

دقیقه نان  9( اجاق گاز را با شعله ملایم روشن کنید و 2های غیر حجیم )لواش و تافتون( حداکثر چهار لایه( و در آن را ببندید، )یک لایه و نان

 9( 4ها را برگردانید )زیر و رو کنید( و دوباره در ظرف را ببندید، )کرده و نان( در ظرف را باز 9، ))بنحوی که دست را بسوزاند( را حرارت دهید

 ( ظرف را از روی شعله بردارید و پس خنک شدن نان را مصرف کنید.5دقیقه دیگر حرارت دهید، )

 ( :های مشابه( ی، سنگک و سایر نانهای حجیم و نیمه حجیم )باگت، بربر( نان را در ظرف مناسب بچینید )نان1استفاده از اجاق مایکروویو

( پس از خنک 9( اجاق مایکروویو را به مدت یک دقیقه روشن کنید، )2های غیر حجیم )لواش و تافتون( حداکثر چهار لایه(، )یک لایه و نان

 شدن نان را مصرف کنید.

 استفاده از تستر 

 شود.استفاده از اجاق گاز کیفیت نان بهتر حفظ می با* 

 بندی شده با مجوز سازمان غذا و دارو نیازی به گرم کردن قبل از مصرف ندارند.بستههای * نان

 در خرید و مصرف میوه و سبزیجات چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ 22س

بهداشتی در خرید و شستشوی برای پیشگیری از بیماری کرونا باید در خرید و شستشوی میوه و سبزیجات نکات بهداشتی را به دقت رعایت کنیم. نکات  22پ

 میوه و سبزیجات به شرح زیر است:

 استفاده کنید مصرف یکبار از دستکش سبزیجات و میوه خرید موقع در. 

 شستشوی میوه

 را مستقیماً به محل شستشو )ظرفشویی( انتقال دهید. در منزل میوه -1

 دستکش بپوشید. -2
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 قطره مایع ظرفشویی اضافه کنید. 5تا  9ید و به ازای هر لیتر آب در سینک ظرفشویی یا ظرف مناسب به میزان کافی آب بریز -9

 دقیقه فرصت دهید تا به خوبی با محلول آب و شوینده تماس یابد. 5ور کنید و وطهرا داخل آب غ میوه -4

 را به آرامی با اسکاچ پاک نموده و سپس آب کشی کنید. میوه -5

 کرفس(شستشو و گندزدایی سبزیجات )سبزی، کاهو، کلم و 

 در منزل سبزی را مستقیماً به محل شستشو )ظرفشویی( انتقال دهید. -1

 دستکش بپوشید. -2

 زدایی کنید.های زائد با آب معمولی شسته و گلسبزی را پاک کنید و پس از حذف قسمت -9

 ظرفشویی اضافه کنید.قطره مایع  5تا  9در سینک ظرفشویی یا ظرف مناسب به میزان کافی آب بریزید و به ازای هر لیتر آب  -4

 دقیقه فرصت دهید تا به خوبی با محلول آب و شوینده تماس یابد. 5ور کنید و وطهرا داخل محلول غ سبزی -5

 را از محلول آب و شوینده خارج و سپس آب کشی کنید. سبزی -6

درصد(  5خوری آب ژاول )محلول مربااشق ق 2لیتر آب  5مجدداً در سینک ظرفشویی یا ظرف مناسب به میزان کافی آب بریزید و به ازای هر  -0

 اضافه کنید.

 دقیقه فرصت دهید تا به خوبی با محلول گندزدایی تماس یابد. 5ور کنید و وطهول غرا داخل محل سبزی -8

 را از محلول گندزدایی خارج و سپس آب کشی کنید. سبزی -1

 شوند.می خورده خام است که * مرحله گندزدایی فقط مربوطه به سبزیجاتی

 تونیم نخوریم.آیا بیرون رفتن برای خرید مواد غذایی خطرناکه؟ غذا رو که دیگه نمی 23س

ی به شرح زیر خیر، با رعایت نکات بهداشتی بدون نگرانی اقلام غذایی مورد نیاز خود را تهیه کنید. برخی از مهمترین نکات بهداشتی در خرید مواد غذای 23پ

 است:

 .کنید یکبار مصرف استفاده دستکش مغازه از یا در فروشگاه -1

 .کنید تا تماس و برخوردی بین شما و سایر مشتریان رخ ندهد خرید خلوت هایمغازه و هافروشگاه از کنید سعی -2

 بندی شده با مجوز سازمان غذا و دارو تهیه کنید.المقدور بصورت بستهمواد غذایی مورد نیاز را حتی -9

 .دهید شستشو و مایع ظرفشویی آب با منزل در را( شستشو هستند که قابل) غذایی مواد هایبسته -4

 بندی مواد لبنی درج شده باشد.تهیه کنید. همچنین مجوز سازمان غذا و دارو باید بر روی بسته شدهبندی لبنیات را فقط بصورت بسته -5
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 پرسش/ پاسخ   ردیف

 تونیم مواد غذایی مثل خشکبار و تخمه رو بصورت باز بخریم؟آیا می 24س

بندی شده با مجوز سازمان غذا و دارو تهیه کنید. خشکبار فله بله، اما در زمان شیوع بیماری کرونا برای مصرف فوری خشکبار و تخمه را بصورت بسته 24پ

ست را بسوزاند( و سپس لاً داغ شود )بنحوی که ددقیقه تفت دهید تا کام 13به مدت با شعله متوسط توانید در تابه بر روی اجاق گاز خریداری شده را می

 توانید از اجاق مایکروفر استفاده نمایید.همچنین برای انجام این کار می استفاده کنید.

 نداره؟ مشکللبنیات محلی  25س

 شده باشد. درجبندی مواد لبنی تهیه کنید. همچنین مجوز سازمان غذا و دارو باید بر روی بسته شدهبندی لبنیات را فقط بصورت بسته 25پ

 برای پختن غذا چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ 26س

ها و مراکز تهیه غذا خودداری کنید و نکات بهداشتی زیر را تهیه و پخت و سرو شود از تهیه غذای آماده از رستورانتا زمان کنترل بیماری کرونا توصیه می 26پ

 غذا رعایت نمایید:

 مکرر دست در زمان تهیه، پخت و سرو غذارعایت کامل بهداشت فردی و شستشوی  -1

 استفاده از ظرف و قاشق جداگانه برای چشیدن طعم غذا -2

 پخت کامل غذا در در دما و با مدت مناسب )عدم تهیه و مصرف غذاهای کبابی( -9

 ممانعت از تماس گوشت خام با غذای پخته و آماده  -4

   آماده سازی سایر مواد غذایی برای خام گوشت کردن مورد استفاده در خرد چاقوهای و تخته عدم استفاده از -5

 خام حیوانی اجزای سایر و خام گوشت مانند نپخته یا خام حیوانی محصولات پرهیز از مصرف -6
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