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ناشی ( این ویروس از طریق ارتباط مستقیم مانند قطرات تنفسی فرد مبتال همانطور که می دانیم 

ویروس می .منتقل می شود , و یا لمس سطوحی که با ویروس آلوده شده اند ) از عطسه یا سرفه 

تواند بین چند ساعت تا چند روز روي سطوح زنده بماند ولی ضدعفونی کننده هاي معمولی می 

  .توانند ویروس را از بین ببرند 

نظافت لباس ها و آماده , نظافت خانه , بهداشت شخصی   باره نظافت ودر این جا به نکاتی در 

  :شود کردن و بهداشت غذا اشاره می 

    

  :نظافت و بهداشت شخصی 

  .دهان و بینی خود پرهیز کنید ,  چشم هابه صورتتان دست نزنید و از لمس -1

استفاده  دستمال" در زمان سرفه دهان و بینی خود را با آرنج یا یک دستمال بپوشانید و فورا- 2

  .شده را در یک کیسھ فریزر گذاشتھ و پس از بستن آن را در سطل زبالھ درب دار بیندازید 

متر از ھر فردی کھ سرفھ یا عطسھ می کند  ٢تا  ۵/١فاصلھ اجتماعی خود را حفظ کنید  و حداقل  - ٣

  .فاصلھ داشتھ باشید 

دست ھا را بھ صورت . شما است   این کار بھترین خط دفاعی, دست ھای خود را بشویید " مرتبا- ۴

بخصوص پس از عطسھ و پاک  .ثانیھ با آب و صابون بشویید  ٣٠الی ٢٠مداوم و حداقل بھ مدت 

قبل از آماده کردن غذا و زمانی کھ از خانھ بیرون رفتھ و یا وارد منزل , رفتن بھ توالت , بینی  کردن

درصد  ۶٠می کنید اطمینان یابید کھ حداقل  اگر از ماده ضد عفونی کننده استفاده" ضمنا.می شوید 

ثانیھ بھ  ٣٠الی  ٢٠تمام قسمت ھای دست آغشتھ شده و بعد دست ھا را بھ مدت  اینکھالکل دارد و 

  .ھم بمالید تا زمانی کھ  دست ھا خشک شوند 

    

  

  

  

  



  

    :نظافت خانه  

از اقدامات احتیاطی ضد عفونی سطوحی در خانه که تماس زیادي با آن ها دارید یکی نظافت و 

سعی کنید از دستور العمل هاي مندرج در محصوالت نظافتی .مهم براي کاهش ریسک ابتال است 

این دستور العمل ها شامل اقدامات احتیاطی هستند که .براي استفاده صحیح و ایمن پیروي کنید 

ه تهویه هواي خوب باید انجام دهید مثل پوشیدن دستکش و یا اطمینان از اینک در زمان استفاده

  .و مناسبی در خانه برقرار است 

  : هستندنظافت و ضد عفونی سطوحی که در معرض تماس زیاد 

تلفن , کلید هاي برق , نرده ها , سطوح آشپز خانه و حمام , این مکان ها شامل دستگیره درب ها 

, توالت , شیر آب , بازي کنترل ها و دسته هاي , رایانه ها و تبلت ها و صفحه کلید ها , هاي همراه 

  .میز ها و صندلی ها  و حتی اسباب بازي هاي مورد عالقه بچه ها  می باشد 

  :براي نظافت و ضد عفونی از چه موادي باید استفاده کرد 

اگر سطح مورد نظر کثیف باشد ابتدا با صابون یا سایر مواد شوینده و آب آن را پاك کنید و سپس 

یا سفید کننده استفاده ) درصد 70در حدود (از یک ماده ضد عفونی کننده مناسب حاوي الکل 

  .سرکه و دیگر محصوالت طبیعی توصیه نمی شوند .کنید 

هم می توانند براي پاك کردن % )1وایتکس  مانند(شده استفاده از سفید کننده هاي خانگی رقیق 

  .بعضی سطوح به کار روند 

براي دستگاه هاي الکترونیکی بهتر است از کاور هاي قابل نظافت استفاده کنید تا از آسیب زدن 

  .شود  جلوگیري... به کاالهاي حساسی مثل تلفن هاي همراه و 

بگذارید این , مواد نظافتی روي سطح را پاك نکنید بالفاصله , در هنگام ضد عفونی نمودن سطوح 

  مواد چند دقیقه روي سطوح باقی بمانندتا تاثیر بگذارند

  



  :نظافت لباس ها 

اما بر روي لباس , مشخص نیست که ویروس کرونا تا چه مدت بر روي پارچه باقی می ماند هنوز 

بنابر . دهندند روز به بقا ادامه هایی که حاوي پالستیک یا فلز هستند می تواند چند ساعت تا چ

این اقدامات مناسب شامل در آوردن کفش ها وقتی که وارد منزل می شوید و عوض کردن لباس 

و  آبهاي بیرون با لباس هاي تمیز در زمان بازگشت از اماکن شلوغ و همچنین شستن دست ها با 

  .صابون بالفاصله پس از تعویض لباس بسیار مهم و حائز اهمیت است 

  :شستشوي لباس ها در خانه 

اقالم کثیف قبل "ملحفه ها و کال, حوله ها , است لباس ها  جهت شستشوي لباس ها در خانه بهتر

  . از شستشو در کیسھ ھای یکبار مصرف نگھداری شوند 

    .و ضد عفونی کنید  سطل یا کیسه لباس هاي کثیف را شسته

حوله ها و ملحفه ها را به طور مرتب با صابون یا مواد شوینده و با استفاده از آب با دماي , لباس ها 

  .درجه سانتی گراد بشویید و سپس آن ها را بطور کامل خشک کنید  90تا 60

از طریق  لباس ها و سایر اقالم شسته شده را به هیچ وجه تکان ندهید تا احتمال پخش ویروس

  . هوا را به حداقل برسانید 

دست ها را با آب و صابون بشویید و یا با استفاده از ژل هاي , بالفاصله  پس از شستشوي لباس ها 

  .الکل دار ضد عفونی کنید 

  :آماده کردن غذا 

اگر چه تاکنون مدرکی که نشان دهد ویروس از طریق غذا یا بسته بندي به افراد منتقل شده ارائه 

اما ممکن است که افراد ابتدا یک سطح یا شیءکه آلوده به ویروس بوده رالمس کرده , نشده است 

  .و سپس به صورت خود بزنند و دچار بیماري شوند 

  

  



زمانی بیشتر می شود که افراد بیرون از منزل در فروشگاه هاي مواد غذایی و یا در زمان این خطر 

مثل رستورانها و مکان هاي تهیه غذا ( ده می فروشند دریافت غذا در مناطقی که غذاهاي آما

  .در فاصله نزدیک با افراد دیگر  قرار می گیرند )  فودي هاساندویچی ها و فست 

در زمان آماده کردن غذا براي بهداشت فردي مناسب در این جا هم مانند هر زمان دیگري 

  .جلوگیري از هر نوع بیماري ناشی از غذا مهم است 

    :غذا مورد بسته بندي مواد غذایی و آماده کردندر  اي الزمتوصیه ه

  .تمام مواد غیر ضروري بسته بندي را جدا کرده و در سطل زباله درب دار بیندازید 

می توان قبل از باز کردن و  و غیره رامثل قوطی هاي کنسرو مواد غذایی  هاییبسته بندي 

  .کرد  کننده تمیزنگهداري شسته و با مواد ضد عفونی 

سایر مواد بسته بندي نشده مثل میوه ها و سبزیجات تازه را با آب و مواد ضد عفونی کننده 

  .بشوئید 

و در یک  خارج کردهغذا را از جعبه , در صورت وجود جعبه هاي مربوط به غذاهاي بیرون بر 

  .بشقاب بریزید و سپس جعبه را دور بیندازید 

  را با آب و صابون شسته و یا از ژل هاي الکل دار استفاده کنید در پایان کار  هم بالفاصله دست ها 

    :غذا نکات مهم و کلی مربوط به بهداشت 

  .ثانیه با آب و صابون بشوئید  30پیش از آماده کردن هر نوع غذایی دست ها را به مدت 

  .غذا را در دماي توصیه شده بپزید 

  .همیشه از ظروف و بشقابهاي تمیز استفاده کنید 

بھ تاریخ انقضای مواد غذایی توجھ مواد غذایی فاسد شدنی را در یخچال یا فریزر نگهداري کرده و 

  .کنید 

  



غذاهاي باقیمانده و دور ریز را به طور مناسب و با رعایت اصول بهداشتی دور بریزید و از انباشته 

  .کردن باقیمانده ها خودداري نمائید 

  .ثانیھ با آب و صابون بشویید ٣٠بھ مدت دست ھا را " پیش از غذا خوردن حتما




