
اي هاي اسهاليراههاي پيشگيري ازبيماري  وروده

و ميوه در مسافرت-  هاي قابل پوست كندن استفاده شود ها حتما از ليوان شخصي، آب جوشيده

 در هنگام بروز بيماري وبا حتي االمكان از دست دادن پرهيز شود-

و- مورادمشكوك را به واحد مبارزه با بيماريها آموزش داده شد كه هر گونه مورد اسهالي،مسموميت غذايي
.شهرستان گزارش دهند

و ميدان ها توجه شود- .به هشدارهاي بهداشتي نصب شده در پاركها

و صابون پر كف حداقل به مدت و پس از توالت با آب .ثانيه بشوييد30حتماًدستهاي خودر اپيش از خوردن غذا -

ايبيماريبراي پيشگيري از ابتال به ، بطري شده يا جوشانده شده استفاده كنيد هاي روده .فقط از آب لوله كشي -
م دت بيش از دو ساعت خودداري كنيد از نگهداري غذاي پخته در بيرون يخچال به -

.در حد داغ شدن حرات دهيد حتماً با قيمانده غذاي پخته شده را پيش از مصرف به اندازه كافي -

و ميوه هاي خام را به روش درست ضد عفوني كنيدبراي پيشگي . ري از ابتال به مسموميت غذايي حتماً سبزيها -

، خوردن سبزيجات از آب لوله كشي كلردار استفاده كنيم- ، شستشوي ظروف در. سعي كنيم براي نوشيدن آب
و پس از سرد شدن مصرف كنيم .غير اين صورت آب را بجوشانيم

ش- و ميوه. يوع وبا از خوردن سبزيجات خام پرهيز شوددر زمان ها را قبل از مصرف با محلول پركلرين وسبزيجات
و پس از شستن با آب .مصرف كنيم سالم گندزدايي

و ساندويچ يا هر غذايي كه احتمال- و از خوردن آبميوه به ديگران توصيه كنيم از شنا كردن در استخرهاي عمومي
. داده مي شود آلوده باشد، جدا خودداري كنند

آب- و فضاي سبز جداً اجتناب كنيد ها، باغ هاي مشكوك در پارك از آشاميدن  ها

و نوشيدنياز مصرف مواد غذايي- و ديگر مواد خوراكي و آب هويج، معجون هاي كه توسط، آب ميوه
 گردد جداً خودداري كنيد فروشندگان دوره گرد عرضه مي

 استفاده كنيد اند طبخ شده كه به تازگي حتي االمكان از غذاهاي-

و حشرات نگه- .داري كنيد مواد خوراكي را در ظروف سر بسته، دور از مگس

و در محل مناسبي دفع كنيد هاي مخصوص زباله نگه زباله را در كيسه- .داري



و به اندازه نياز در يخچا- و مگس غذاها بايد تازه به تازه و دور از دسترس حشرات و از قرار نگهداريل شود
و ميوه در دادن سبزي  يخچال جداً خودداري كنيد جات نشسته

از- . غذا چند قطره آب ليمو يا ليمو ترش تازه استفاده شودحتما بعد

و- و پختن مجدد نيستند را در كنار ميوه و حمل مواد غذايي، اقالمي مثل نان را كه قابل شستشو در موقع خريد
.سبزيجات نشسته وگوشت خام قرار ندهيد

كه از يخ به عنوان يك منبع سرد كننده براي تهيه يخ خوراكي از آب جوشيده سرد شده استفاده شود در صورتي-
 شود، بايستي آنها را در پوشش مناسب قرار داد براي نگهداري مواد غذايي استفاده يا آب سرد استفاده مي

و- و خورشتها را قبل از مصرف .... غذاهاي پخته شده مانند كوكو را قبل از مصرف بايستي به حرارت داغ رساند
.جوشاند

د- ميبرنج پخته و-. شود بايد برنج را در يخچال نگهداري كردر فضاي اتاق سريع آلوده از تماس با مواد دفعي
و لوازم آلوده بيمار خودداري شود .استفراغ
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