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 . تیشتزیيرا رعایت ًواییذقَاًیي راًٌذگی تایذ ذ، تزای ایٌکِ سالن تِ هقصذ تزسی.1

 تاشذ. هی راًٌذُ خًاب آلًدگیٍ  مکالمٍ تلفىیغیز هجاس،  سبقتٍ  سزعت تصادفات علت

 هٌغقِ هغلع تاشیذ. شزایط جًیهسافزت ٍ تزپایی چادرّای اسکاى السم است اس  قثل اس 
 .ذآٍری ستالِ دفع ًوایی ٍ در هخاسى هزتَط تِ جوع جوع آٍری وایلًندر یک را  سبالٍ َا.2
تِ جای تْیِ ٍ  ذسعی کٌی .کٌذرا تیشتز هی َامیکزيبرشذ ٍ تکثیز ، در هَاد غذایی رعَتت سیاد.3

، پلَ، هاکارًٍی پلَ، لَتیا عذس) تا رعَتت کن خشکغذاَای ویمٍاس هصزف خَرشت ّا، 

  .ذاستفادُ کٌی (...استاهثَلی ٍ
 .ذتشَیی صابًنرا تا آب ٍ  دست َاتعذ اس استفادُ اس تَالت،  ّوچٌیي اس صزف غذا ٍ ٍ تعذ قثل.4
تِ عالین  .استفادُ کٌیذ تٌذی شذُ ٍ یا اس آب لَلِ کشی آب تستِ، اس وًشیذن آبتزای  .5

تَجِ کٌیذ. تزخی اس آب ّای  آب لَلِ کشی قابل شزب بًدنّشذار دٌّذُ در خصَص 

 کشی )آتیاری فضای سثش( قاتل شزب ًیستٌذ.  لَلِ
اگز قصذ داریذ هیل ًواییذ.  ساعت 2یک ٍعذُ ٍ در کوتز اس  عیرا  ی پختٍ شذٌَاغذاعی کٌیذ س. 6

گزاد )یخچال( درجِ ساًتی10تز اس پاییهدر دهای  السم است، ًگْذاری کٌیذساعت  2را تیشتز اس  ّاغذاایي 

 ذ. ًگزاد )گزهچال( ًگْذاری شَدرجِ ساًتی 60باالتز اس یا  ٍ
 آى ّا هَاد غذاییاکثز ؛ ذکٌیً خزیذاری دستفزيشانفاقذ مجًس ي را اس هحل ّای  هَاد غذایی. 7

ّا ٍ  اس رستَراى غذاّای گزمتزای خَردى  تاشٌذ. هیکزٍتی ٍ شیویایی هی َای آلًدگیدارای 

 .ذاستفادُ کٌیرا رعایت هی ًوایٌذ،  وظافت ي بُذاشتکِ دارای هجَس ّای  فزٍشی اغذیِ

، اس ٍسارت تْذاشت پزياوٍ ساخت)هجَس ٍ  مشخصات دارایتایذ  شذُ تستِ تٌذی هَاد غذایی. 8

 ضوٌاً تِ شزایظ ًگْذاری درج شذُ تز رٍی آى ّا ًیش تَجِ ًواییذ.  تاشٌذ. هعتثز، آدرس ٍ...( مصزف تاریخ

 هصزف کٌیذ.  آى ّا را حزارت دادُ ٍ سپس آب جًشدر  دقیقٍ 10را  ّاکٌسزٍ . 9

 یا پششک هزاجعِ ًواییذ.ٍ در صَرت تزٍس عالین اسْال، تَْع، تة ٍ سزگیجِ تِ هزاکش تْذاشتی ٍ درهاًی . 10
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 (189آمًسش ي ارتقای سالمت )اجزایی  –اوتشارات کمیتٍ علمی 


