
و غذا  توصيه هاي بهداشتي براي پيشگيري از ابتال به بيماريهاي قابل انتقال از آب

.، بطري شده يا جوشانده براي نوشيدن استفاده كنيد از آب لوله كشي تنها.1
و ميوه هاي خام در اماكن عمومي مانند غذاخوريها خودداري كنيد.2 .حتي االمكان از مصرف سبزيها
و رودخانه ها خودداري كنيد يا شستشوي ظروف از شنا كردن.3 .در بركه ها
و اماكن غير مجاز خودداري كنيدو آشاميدني از خريد مواد غذايي.4 ، دكه ها .از دستفروشان
غذيااز غذا خوردن پيش.5 و صابون به روش درست هاي خود را پس از رفتن به توالت دستوا آماده كردن با آب

.بشوييد
و فضاآبهاي مشكوك در پاركها، باغاز نوشيدن.6 .ي سبز جداً خودداري كنيدهاها
ازو مواد خوراكي را در ظروف سر بسته.7 و دسترس دور . داري كنيدسوسك نگهمگس
و معابرخودداري كرده وآن را دركيسه هاي پالستي هاي غذا ازريختن پسماند.8 كي دربسته ومقاوم درجوي آب

.يدل زباله بياندازقرارداده ودرسط
.از نگهداري مواد غذايي پخته به مدت بيش از دوساعت در بيرون يخچال خودداري كنيد.9

و خام در كنارهماز قرار دادن.10 . در يخچال خودداري كنيد مواد غذايي پخته
به.11 .اضافه كنيدبآليوان در صورت عدم دسترسي به آب سالم چند قطره آب ليمو
و پيش ازمصرف به اندازه كافي پس ازسردشدن دريخچالرا باقيمانده مواد غذايي پخته.12 ) درحدداغ شدن( قرارداده

.گرم كنيد
، اسهال ودرد شكميا بروز دومورد( هرگونه بروز طغيان مسموميتهاي غذايي.13 ) بيشتراز عالئم مشابه مانند استفراغ

بهرامشترك نوشيدني به دنبال مصرف غذا يا اطالع دهيدي درماني يا خانه بهداشتمركزبهداشتنزديكترين فوري
.

استفاده ازماست توصيه مي شود هنگام مسافرت براي كاهش ابتال به اسهال حتي االمكان همراه باغذاي اصلي.14
.كنيد

، روغن( موادغذايي خام.15 ، گوشت مرغ ازفروشندگان وعرضه كنندگانراشده بسته بندييا) به ويژه گوشت قرمز
، تاريخ انقضاي كاال درهنگام خريد به ظاهرومشخصات ديگرومورد اطمينان تهيه كرده  مانندمجوزوزارت بهداشت

، شماره پروانه ساخت وسالم بون بسته بندي دقت نماييد  .مصرف
.كنيد را به شكل پخته يا پوست كنده استفاده سفر ميوه ها وسبزيها هنگام حتي الامكان.16
و به پزشك مراجعه كنيد.17 .در صورت ابتال به اسهال مايعات زياد مصرف كنيد
.در صورت ابتال به اسهال از مصرف خودسرانه داروهاي ضد اسهال يا آنتي بيوتيك خودداري كنيد.18
استفاده) كمتر آبكي( هنگام مسافرت در صورت همراه داشتن غذاهاي پخته شده از غذاهاي با فساد پذيري كمتر.19

. كنيد


