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التَر ( ٍبب) چیست ؟
التَس یه بیواسی وطٌذُ ٍلی لابل دسهاى است  .بضسگتشیي خطشی وِ جاى
بیواس هبتال سا تْذیذ هي وٌذ اصدست سفتي ضذیذ ٍ ًاگْاًي آب بذى است .

ًشبًِ ّبی التَر ( ٍبب)چیست ؟
 .1اسْال ضذیذ آبىي ضبیِ لؼاب بشًج
 .2استفشاؽ بذٍى حالت تَْع لبلي
 .3ػطص فشاٍاى
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دل دسد یا دل پیچِ ٍجَد ًذاسد

تا ٌّگاهي وِ بِ ًض دیىتشیي هشوض دسهاًي بشسیذ ؛

هصشف وافي هایؼات

بْذاضتي بخصَظ هخلَط پَدس ORSبا آب بْذاضتي یا هایؼات جایگضیي هثل
دٍؽ یا ًَضابِ سا فشاهَش ًىٌیذ .

دس صَستي وِ ّشوذام اص ػالئن باال سا داسیذ ؛ فَسا بِ

ًضدیىتشیي

هشوض دسهاًي یا پضضه هشاجؼِ وٌیذ

راُ ّبی اًتقبل التَر ( ٍبب)چیست ؟
ایي بیواسی اص طشیك آب ؛ ؽر ا یا سبضیْای آلَدُ هٌتلل هي ضَد.
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هٌببع آلَدگی التَر ( ٍبب)چیست ؟
 .1آبْای آلَدُ
 .2غزاّای آلَدُ
 .3سبضی ّا ٍ هیَُ ّای آلَدُ .
 .4هاّي ّایي وِ اص آبْای آلَدُ گشفتِ ضًَذ

آة سبلن بْداشتی چیست ؟
آب حتي اگش پاویضُ ٍ صالل بِ ًظش بشسذ هوىي است آلَدُ بِ هیىشٍب ٍبا
باضذ .
آب بِ  2سٍش بشای آضاهیذى سالن ٍ بْذاضتي هي ضَد :
 .1جَضاًذى بِ هذت  15دلیمِ
 .2ولش صدى

طرز کلر زدى بِ آة :
 4لاضك چای خَسی پَدس پشولشیي سا بِ یه لیتش آب اضافِ وٌیذ  .ایي هحلَل
ولش هادس ًام داسد .
سپس اص هحلَل باال ( ولش هادس ) بشای ضذ ػفًَي ّش لیتش آب ؛  3لطشُ اضافِ
وٌیذ .

چگًَِ هیَُ ّب ٍ سبسی ّب را ضد عفًَی ٍ اًگل
زدایی کٌین :
- 1ابتذا هیَُ ٍ سبضی ّا سا پان نًیذ ٍ با آب بْذاضتي ضستطَ دّیذ .
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- 2سبضی ّا سا بوذت  5دلیمِ دس هحلَل آب ٍ هایغ ظشف ضَیي لشاسدّیذ .
بِ اصاء ّش لیتش آب  3 ،تا  5لطشُ هایغ ظشفطَیي بِ آب اضافِ گشدد.
- 3سبضی یا هیَُ سا داخل وف آب بْن بضًیذ تا تخن اًگل ّا اص آى جذا ضَد .
- 4سبضی یا هیَُ اًگل صدایي ضذُ سا اص سٍی وف آب جوغ آٍسی وشدُ ٍ با آب
سالن ضستطَ دّیذ.
- 5سپس ًصف لاضك چای خَسی پَدس پشولشیي بِ 5لیتس آب اضافِ وشدُ
واهال“ حل ًواییذ ٍ سبضی یا هیَُ سا بوذت  10تا  15دلیمِ داخل آى لشاس
دّیذ .
- 6سبضی یا هیَُ ضذ ػفًَي ضذُ سا هجذدا “ با آب سالن بْذاضتي ضستطَ
دّیذ ٍ سپس هصشف وٌیذ.

ًکتِ هْن :
هيوشٍبْای هَلذ بیواسی ٍبا با چطن اًساى لابل دیذى ًیستٌذ ؛ بٌابشایي
هوىي است بذٍى ایٌىِ ضوا بذاًیذ بِ دیگشاى هٌتمل ضًَذ بٌابشایي :
ّویطِ دستْای خَد سا با آب بْذاضتي ٍ صابَى پس اص :
 سفتي بِ دستطَیي یا ضستي فشصًذًتاى
 پیص اص تْیِ غزا
 پیص اص غزا خَسدى یا غزا دادى بِ فشصًذ

بطَئیذ
ّشدار ّب :

 .1در پارکْا بِ تابلَّای ّشذار دٌّذُ ٍ هشخض کٌٌذُ آب شزب تَجِ ًوَدُ ٍ
فقط اس آًْا استفادُ ًواییذ.
 .2اس خزیذ هَاد غذایی خام یا پختِ اس دستفزٍشْای دٍرُ گزد ؛ اکیذا خَدداری
فزهائیذ .
 .3اس خَردى سبشی ٍ هیَُ قبل اس شستشَی کاهل ٍ ضذ عفَ ًی کزدى آى ؛ جذا
خَدداری فزهائیذ.
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 .4آب حتی اگز پاکیشُ ٍ سالل بِ ًظز بزسذ هوکي است آلَدُ بِ هیکزٍب ٍبا باشذ
.
 .5تَجِ داشتِ باشیذ کِ ٌّگام گزدش خارج شْز ؛ بْیچَجِ اس آب رٍدخاًِ ّا
بزای آشاهیذى استفادُ ًکٌیذ  ٍ .در طَرت اجبار ؛ جْت اطویٌاى کاهل آب را
بجَشاًیذ یا کلز سًی کٌیذ .
 .6هظزف یخ غیز بْذاشتی هی تَاًذ باعث ایجاد بیواری شَد .
 .7اس قزاردادى هَاد غذایی شستِ ًشذُ در کٌار هَاد غذایی تویش در داخل یخچال
خَدداری کٌیذ .
 .اس
 .8غذای پختِ سالن با کَچکتزیي تواس با غذای خام آلَدُ هی گزدد
تواس هَاد غذایی خام ٍ پختِ جلَگیزی کٌیذ .
 .9بعذ اس اجابت هشاج ٍ قبل اس خَردى غذا ؛ حتوا دستْای خَد را با آب سالن
بْذاشتی ٍ طابَى بشَئیذ .
 .10اس خَردى هَاد غذایی یا آبویَُ غیزبْذاشتی خَدداری فزهائیذ.
کَتاُ کزدى ًاخي ّا ٍ تویش ًگِ داشتي آًْا بِ پیشگیزی اس ابتالء بِ ٍبا ؛ بخظَص ًشد
کَدکاى ؛ کهک هی کٌذ
در صَرتی کِ ّر گًَِ سئَال ٍ یب اطالعبتی الزم دارید یب فکر هیکٌید بِ بیوبری هبتال شدُ اید ٍ ًوی داًید بِ کجب
هراجعِ کٌید بب شوبرُ تلفي ّبی زیر توبس بگیرید :

ًام هشوض

ضواسُ تلفي

ستاد هؼاًٍت

88418444
88426080

هشوض بْذاضت ضوال تْشاى

88514094

هشوض بْذاضت ضشق تْشاى

77433545

هشوض بْذاضت ضویشاًات

22217222

ضبىِ بْذاضت ٍ دسهاى ٍساهیي

02912244166

ضبىِ بْذاضت ٍ دسهاى پاوذضت

02923026334

ضبىِ بْذاضت ٍ دسهاى دهاًٍذ

02215235455

ضبىِ بْذاضت ٍ دسهاى فیشٍصوَُ

02216223104
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