 اس دادى ضیزیٌیْای تز ٍ کزم دار هاًذُ در فصلْای
گزم بِ کَدکاى خَدداری کٌیذ.

هَاد ضیویایی ٍدارٍّا
را بایذ در جایی بلٌذ ٍ
دربستِ ٍقفل دار قزار
داد .

 تَصیِ هی ضوَد ًوام ّوز یو

اس هوَاد ضویویایی ٍ

سوَم را رٍی آًْا بچسباًیذ .
 بْذاضت فزدی را بخصَظ در تْیِ غذای کَدکاى
رعایت کٌیذ .
ً بایذ هَادی هاًٌذ بٌشیي ،رٍغي هَتَر ،هوَاد اوا
کٌٌذُ ٍ ضوذ عفوًَی کٌٌوذُ را در گَضوِ حیواا یوا
حیاا خلَت ٍ اًبواری گذاضوت سیوزا خآوز آتوص
سَسی یا هسوَهیت بزای کَد

ٍجَد دارد .

 بطکِ ّای ًفوت را بایوذ دٍر اس دسوتزو کَدکواى
قزار داد ٍضویز آًْوا روَری باضوذ کوِ کوَد
آساًی آًزا باس ًکٌذ .

بوِ

ٍاحذ بْذاضت خاًَادُ
ضبکِ بْذاضت ٍدرهاى ضْزستاى بَاًات
(ٍیژُ ّفتِ سالهت کَدکاى )
()15/7/15 -15/7/51
هٌبع :کتابچِ سَاًح ٍحَادث درکَدکاى

دارًذ  ,بایذ دارٍّوا ٍ سووَم ٍ عَاهول خآوزسا را اس

مقدمه:

خآزًا

سوووَاًح ٍ آسووویب ّوووا اذیوووذُ ّوووایی ّسوووتٌذ کوووِ در

دستزو ارفال دٍر ًگْذاضت .

 بِ بچِ ّا آهَسش دّیذ تا قبل اس هصزف ّوز ًوَ
هووادُ غووذایی ٍ بزووذ اس اسووتفادُ اس سزٍیسووْای
ٍ صوابَى خوَ

ایووووذایص آًْووووا عَاهوووول هتزووووذدی دخا ووووت دارًووووذ

بْذاضتی  ,دستْای خَد را بوا آ

.آسووویب اوووذیزتزیي گوووزٍُ در خصوووَظ آسووویب ّوووا ٍ

بطَیٌذٍ.درضوووي اس حَ ووِ ضخصووی بووزای خطو

سووووَاًح ،کَدکوووواى ٍ ًَجَاًوووواى ّسووووتٌذ ٍهزلَ یووووت

کزدى دستْا استفادُ کٌٌذ.

ایوووي گوووزٍُ رکوووَد عویقوووی در فزا یوووت ّوووای اجتوووواعی
ایجووواد هوووی ًوایوووذ ٍ ٍجوووَد  5/8هیلیوووَى هوووَرد هوووز

ٍ

هیوووز سووواالًِ در جْووواى بوووز انوووز آسووویب ّوووای ًاضوووی اس
سَاًح ًطاًگز ّویي ٍاقزیت است.
هسووووَهیت ًیوووش یکوووی اس هوووَارد ضوووایع بوووزٍس حادنوووِ
درکَدکو واى هوووی باضوووذ ّوووز سوووا ِ ّوووشاراى کوووَد

در

خاًِ ٍ خارج اس خاًِ دچار هسوَهیت هی ضًَذ .
بزانوووز ایوووي هسووووَهیتْا بسووویاری اس کَدکووواى بسوووتزی

 در ًگْذاری هَاد غذایی ٍ سن ّا یا هَاد خآزًاکی
هاًٌذ  :ا کل اس ظزف ّای هطوابِ اسوتفادُ ًکٌیوذ ٍ
ّز هادُ ای را در ظزف هخصَظ خَد ًگِ داریذ .

هوووی ضوووًَذ ٍ حتوووی خیلوووی اس آًووواى جووواى خوووَد را اس
دست هی دٌّذ .

راههای بروز مسمومیت :
بیطووووتز هووووَارد هسوووووَهیتْا ًاضووووی اسعووووذم رعایووووت
بْذاضوووت فوووزدی ,هصوووزف هوووَاد غوووذایی آ وووَدُ ٍ غیوووز
بْذاضتی  ,دارٍّا یا سوَم دفع آفات است .

پیشگیری ازمسمومیتها :
 اس آًجائیکِ قزصْا ٍ دارٍّا ضبیِ ضکالت  ,گیاّاى
سوووی  ,حتووی قووَری سوووَم ٍ هووَاد ضووَیٌذُ ضووبیِ
بآزیْای ًَضیذًی ّستٌذ ٍ کَدکاى هوکوي اسوت
بِ د یل کٌجکاٍی عالقِ بِ هصزف ایي هَاد

 فزٍضٌذگاى دٍرُ گوزد در اروزاف هوذارو ت وت
کٌتزل هستقین هقاهات بْذاضوتی ًبوَدُ ٍ اهکاًوات
السم جْت ًگْذاری ص یح هَاد غوذایی ( اس جولوِ
فضای هٌاسب ٍ یخچال ) را ًذارًوذ .بٌوابز ایوي بوِ
کَدکاى بیاهَسیذ اس آًْا هَاد غذایی غیز بْذاضوتی
خزیذاری ٍهصزف ًکٌٌذ .

