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 خرید در زمان شیوع کرونا

 خرید نان
            ٍیزٍس وزًٍا تِ گزها حساس است ٍ در

دهایی وِ تاػث پخت غذاّای رٍسهزُ            
گزاد( اس تیي    درجِ ساًتی   00ضَد )حذٍد    هی
رًٍذ. تٌاتزایي اگز ًگزاى اًتمال آلَدگی          هی

تَاًیذ ًاى را     پس اس پخت ًاى ّستیذ، هی       
پس اس ٍرٍد تِ هٌشل گزم وٌیذ)در لاتلوِ یا در       

 دستگاُ هایىزٍفز، تستز ٍ اهثال آى(. 
             دفؼات هزاجؼِ تِ ًاًَایی را تا خزیذ ًاى

 تیطتز ون وٌیذ.
            ِیه پارچِ هخػَظ ًاى ٍ پاویشُ تا خَد ت

ًاًَایی تزدُ ٍ ًاى را تا آى گزفتِ ٍ درٍى آى            
 تپیچیذ. 

             اس لزار دادى ًاى تز رٍی لفسِ ّای آٌّی
 ًاًَایی خَدداری ًواییذ.

            پس اس رسیذى تِ هٌشل، اتتذا دستْا را تا آب
ٍ غاتَى تطَییذ ٍ سپس ًاى را لطؼِ لطؼِ          

 ًواییذ. 

   31449449ٍ  4030،  191ّای تلفٌی    ساهاًِ

 پاسخگَی سؤاالت ضوا در هَرد تیواری وزًٍا ّستٌذ.

 هٌاتغ:

 دستَرالؼول وطَری هماتلِ تا وزًٍا

World Health Organization: WHO 

 ضدعفونی سطوح و وسایل

   ،تزاساس دستَرالؼول ّای ٍسرات تْذاضتت
درهاى ٍ آهَسش پشضىی وطَر تزای سطَحی 
وِ غیزحساس تَدُ اس جولِ وف، دیَار، درب   
ٍ... اس هحلَل ّیپَولزیت سذین )ٍایتتتىتس        

درغذ )دٍ لاضك غذاختَری در      0/1خاًگی(  
یه لیتز آب سزد هؼوَلی( استفادُ ضَد. ایتي    

دلیتمتِ رٍی      10هحلَل تایذ حذالل تِ هذت
 24سطَح تالی تواًذ. هحلَل رلیك ضذُ تتا     

 ساػت لاتل استفادُ است.
  ّوچٌیي تزای سطَح حساس اس جولِ سطَح

هحلَل گٌتذسدا  فلشی، سطَح رًگی  اس وَچه 
تز پایِ الىل استفادُ ضَد. در ایتي راستتتا         

% هَجَد در تاسار استفتادُ   90تَاى اس الىل  هی
لسوت اس ایي الىل تتا یته        3وزد ن تایذ 

لسوت آب هخلَط ضذُ ٍ تَسط اسپزی ٍ تتا  
 دستوال تزای سطَح هَرد ًظز استفادُ گزدد.

    تلفي ّوزاُ خَد را در خارج اس خاًِ اس جتیتة
)هگز در ضزایط اضطتزاری(.    ًىٌیذخَد خارج 

تلفي ّوزاُ خَد را اتتذا تا دستوال هتزوتَب   
الىی ٍ سپس تا هحلَل ضذػفًَی تز پتایتِ     

% تِ غَرت واهل ضذػفًَی وزدُ ٍ    00الىل 
رٍی دستوالی تگذاریذ. در غَرت استفادُ اس    
لاب هحافظ، لاب هحافظ را ختارج وتزدُ ٍ       

 ّزدٍ را ضذػفًَی وٌیذ.
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 اهمیت پیشگیری از کرونا چیست؟
ًاهیذُ ضذُ است،  19-ایي ٍیزٍس وِ در حال حاضز وٍَیذ

در اتتذا در ضْز ٍٍّاى چیي ظَْر پیذا وزدُ ٍ اوتٌتَى تتا      
سزیغ، وطَرّای سیادی اس جولِ ایتزاى را      اًتطار لاتلیت 

 درگیز وزدُ است. 
تٌاتزایي تزای هذیزیت غحیح ایي ّوِ گتیتزی ٍ ارا تِ          
خذهات ایوي ٍ هؤثز، ضزٍری است ًتىتاتتی را جتْتت          

ٍیتتتزٍس پیطگیزی اس اتتال ٍ اًتمال تیطتتتز ایتي      
 هتذوز ضَین.

 
 
 
 

 

 چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم؟
در هحیط فزٍضگاُ اس هاسته ٍ دستتتىتص         

 استفادُ وٌیذ.
اس ٍارد ضذى تِ هحل ّای تجوغ افزاد ٍ جاّای 
ضلَؽ ٍ ًشدیه ضذى تِ تجوغ ٍ سایتز افتزاد     

 . خَدداری وٌیذ

  هتز فاغلِ را تا سایز افزاد رػایت  1/5حذالل
 .وٌیذ

       در ٌّگام ایستادى در ّز گًَِ غتفتی اػتن
فاغلِ خَد تتا  ّای   غٌذٍق پزداخت،    اسغف

  دیگزاى را حفظ وٌیذ.

  تتِ ّیچ ٍجتِ تتِ چطن ٍ غَرت ختَد دست
 .ًتشًیذ

     در ٍرٍدی      تفىیه هَاد خزیذاری ضذُ  را
  تِ غَرت سیز اًجام دّیذ:هٌشل 

خزیذّایی وِ لَوی، تطزی ٍ پَضص هٌاسة  -
دارًذ را هستمین تِ حوام تزدُ ٍ تتا هتحتلتَل       

ثتاًتیتِ       20ضذػفًَی وٌٌذُ یا هایغ ضَیٌذُ   
  تطَییذ.

هیَُ ّا ٍ سثشیجات را هستمین درٍى سیٌته   -
تذٍى ظزف یا تطت هٌتمل وزدُ ٍ تا یه هحلَل 

 هٌاسة یا هادُ ضَیٌذُ تطَییذ. 
هَادی وِ لاتل ضستطَ ًیستٌذ حتواً در جایی  -

ساػت لزار دّیذ. هتَادی      02اس هٌشل تِ هذت 
هاًٌذ گَضت ٍ هزؽ؛ ضستِ ٍ تستِ تٌذی ضذُ ٍ 

 در هحلی جذاگاًِ اس هَاد لثلی هٌجوذ وٌیذ.
   پس اس اتوام اًتمال، پالستیه ّا را در سطتل

 ستالِ تیزٍى خاًِ تیٌذاسیذ. 
  هىاى ّایی هاًٌذ ظزفطَیی ٍ حوام را پس اس

 اتوام وار ضذػفًَی وٌیذ. 

آیا خرید اینترنتی و دریافت بسته پستی از  
گسارش  91-منطقه ای که در آن کووید

 شده ، بی خطر است؟
تلِ. احتوال آلَدُ ضذى واالّای تجاری تَسط        
یه ضخع آلَدُ ون است ٍ خطز اتتال تِ              

هی ضَد    19-ٍیزٍسی وِ تاػث اتتال تِ وٍَیذ      
اس تستِ ای وِ جاتجا ضذُ ٍ ارسال ضذُ است ٍ           
در هؼزؼ حزارت ٍ ضزایط هختلف لزار گزفتِ         

 است ًیش ون است.
 
 

چه مـدت ویـروس بر روی سطوح زنـده  
 ماند؟می

ّای اًجام ضذُ وزًٍا ٍیزٍس ّا         وثك تزرسی 
هوىي است تزای چٌذ ساػت تا چٌذ رٍس              

رٍی سطَح  رٍس(   9) تزوثك هطالؼات حذٍد       
تالی تواًٌذ. ایي هوىي است در ضزایط هختلف        
) تِ ػٌَاى هثال ًَع سطح، دها یا روَتت              

 هحیط( هتفاٍت تاضذ.
وٌیذ هوىي است سطحی      تٌاتزایي اگز فىز هی    

آلَدُ تاضذ، آى را تا هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ تویش          
وٌیذ تا ٍیزٍس را اس تیي تثزیذ ٍ اس خَد ٍ                

 دیگزاى هحافظت وٌیذ.
 
 
 

 ّوَوي گزاهی؛ سالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیطگیزی اس اتتال تِ ٍیزٍس وزًٍا   
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 

 ،نگرانی به جای 

 باشیم مراقب 


