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 بسمه تعالي

توصيه هاي بهداشتي جهت سفرهاي نوروزي

 بهداشت فردي در سفر*

ازو صابون مايع يا جامد همراه داشتهدر سفر ها همواره-1 ،و يا پس از اجابت مزاج غذا تناول قبل

.از وجود ميكرو ارگانيزمهاي بيماريزا پاك كنيم هاي خود را دست

، روده اي براي اجتناب از ابتال به بيما-2 و- رهاي عفوني استفاده خود از وسايل شخصي همواره ......پوستي

.نمائيم

و سالمت اعضاي خانواده ميشود-3 ، استحمام روزانه موجب حفظ شادابي  . ..............در هنگام مسافرت

 بهداشت آب در سفر*

ودر هنگام مسافرت از شرب آبهاي نامطئن در مسير جاده هاي مواصال-1 و تفرجگاهها ، پاركها كه فاقد تابلو ....تي

، اجتناب نماييم  . راهنما هستند

و خانواده-2 و بهنگام مسافرت از آن استفاده محترمتان براي حفظ سالمت خود از آب لوله كشي شهرها ذخيره
. فرماييد 

و ساير مشخصات معتبر بهداشت در صورت ضرورت ميتوان از آب بطري شده داراي پروانه بهداشتي از وزارت-3
 .......استفاده نمود توليدي

و نيز صاف كردن-4 و نامطمئن ، با ته نشين كردن مواد معلق آبهاي كدر در صورت مواجهه با شرايط اضطراري
ا و پس از سرد شدن ، ميتوان آنرا به مدت دو دقيقه جوشانيده . ستفاده نمود آن از طريق يك صافي

 عوامل مهم در بروز مسموميتهاي غذايي***

و مصرف غذا�  فاصله طوالني بين تهيه

 مصرف غذاهاي نگهداري شده در خارج از يخچال�

 حرارت ناكافي به هنگام گرم كردن غذا�

 تماس غذاهاي پخته با مواد غذايي خام�

پخ� ومصرف مواد غذايي كه خوب  طيور ته نشده اند مخصوصاً گوشت دام
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و لبنيات غير پاستوريزه�  مصرف شير

و ميوه هاي ضدعفوني نشده�  مصرف سبزيجات

غذ� و صابون قبل از صرف اعدم شستشوي دستها با آب

و مصرف مواد غذايي چند نكته*  مهم در تهيه

پروانه ساخت از وزارت بهداشت،: درهنگام خريد مواد غذايي توجه به مشخصات توليد آن شامل�

و تاريخ تولي و انقضاء .امري مهم وضروريست...د

، شير- غذاي روزانه: نظير(، براي مواد خوراكي داغو ناچاري در صورت ضرورت� ، چاي انواع آش

. استفاده نمائيمظروف فوم دارياوظروف با پايه گياهياز"صرفا-....)و

ي خوراكي، حتما� و مغزها آن" در هنگام خريد آجيل زيرا آجيلهاي.ها مطمئن شويماز تازه بودن

، مشكوك به آلودگي به سم سرطانزاي افال توكسين  و نم كشيده به ميزان قابل توجهي ته انباري

. هستند 

و خودروهاي سيار عدم تهيه مواد غذايي از دوره گردان�

: است بداليل زير غير بهداشتيو خودروهاي سيار مورد عرضه توسط دوره گردان غذايي مواد

و تخم انگلهاو(عدم رعايت بهداشت فردي- ) ....آلودگي دستان توليدكننده ماده غذايي به انواع ميكروبها

: بيمارهاي عفوني روده اي نظير انتقال(تهيه كننده ماده غذايي دوره گرد احتمال ناقل سالم بودن-

) مصرف كننده به افراد حصبه

و فاسدت(استفاده از مواد اوليه ناسالم- و احشايوامعاء-خم مرغ شكسته شكر–دام غير مجاز زائد

و فاسد  –مغزهاي خوراكي آلوده به سم سرطانزاي افالتوكسين–حبوبات حشره زده–كلوخه شده

و ناسالمو همبرگر كالباس، سوسيس  ....)و تفاله ميوه جات–بي كيفيت

 .....وجوش شيرين-هاي شيميايي رنگ: استفاده از افزودنيهاي غير مجاز نظير-

، جوهر ليموو آبليمو هاي: عرضه مواد غذايي تقلبي مانند- آلوده به تفاله لواشكهاي....تهيه شده از كاه

، ميوه هاي كپك زده  با نوشابه هاي–و رنگهاي شيميايي ميوه جات شيرين كننده هاي تهيه شده

، آب آلوده  ......و مصنوعي

فس*  مواد غذاييدراد عالئم
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:عالئم گوشت فاسد*

و چسبنده استو يا متمايل به سبزم قهوه اي تيرهلرنگ گوشت ناسا� و سطح آن لزج .يا خاكستري

شل داراي گوشت فاسد� .بوي نامطبوع استو بافت

 .....) سوسيس، كالباس، همبرگر( عالئم فساد در فرآورده هاي گوشتي*

 رنگ پريدگي�

و لزج شدن سطح خارجي�  مرطوب شدن

 ....)و روي سطح كالباس(كپكو سبزو وجود لكه هاي سفيد�

 سبز شدن درون كالباس�

در* :كنسروهاعالئم فساد

 وجود زنگ زدگي در اطراف درزهاي قوطي�

و ته قوطي كنسرو�  برآمدگي قوطي كنسرو، بويژه بادكردن سر

و تغيير رنگ محتوي�  ات قوطيتوليد بوي نامطبوع

و� آ شيريايجاد كف نشدن مايعات درون

و عالئم فساد در گوشت*  طيورمرغ

 استشمام بوي نامطبوع�

 وجود آب در محوطه شكمي�

 الغري مفرط الشه�

و محوطه شكمي� و غليظ در دستگاه تنفس  وجود ترشحات سبز شكل

 پر خوني مفرط الشه�

�

:داراي ويژگيهاي زير است مرغ تازه*

و عاري از هر گونه پارگي، تورم،ستپو- مرغ به طور يكنواخت روي سطح بدن كشيده شده

و خراش  .است خون مردگي يا تغيير رنگ
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.نميشود هيچگونه بوي غير طبيعي مانند بوي ترشيدگي يا تعفن از آن احساس-

و"رنگ الشه مرغ معموال- تاصورتي خوش رنگ بوده زه صالبت نعش از ويژگيهاي بارز مرغ

. است 

 عالئم فساد در ماهي*

 استشمام بوي گنديدگي�

و افتاده است�  باله هاي ماهي شل

شوبودهس ها در ماهي داراي اتصال سستلف� .دنو به آساني كنده مي

. رنگ وجود آبششهاي خاكستري يا سبز�

و مردمك به رنگ خاكستري� و فرو رفته . است چشم ها تيره

ال� ، با فشار انگشت بر روي و الشه به حالت اول خود باز نميگردد اثر انگشت شه ماهي . باقيمانده

�PHگوشت ماهي فاسد شده در حد قليايي است.

:هاي زير است ماهي تازه داراي ويژگي

و شفاف هستند چشم- .ها برآمده

. دارند) صورتي رنگ(ها رنگ طبيعيآبشش

و براق است .پوست ماهي مرطوب

.شوندبه راحتي كنده نميهافلس

 با فشار انگشت به بافت ماهي، گودي ايحاد شده به سرعت به حالت اول برميگردد
.

 عالئم فساد در تخم مرغ*

 شفاف نبودن پوست در مقابل نور�

و آبكي بودن سفيده�  پخش شدن زرده

نم� كشناور ماندن در سطح محلول

 عالئم فساد در شير*

 بوي نامطبوع�
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ر اثر حرارتدبريدگي�

 شير طبيعي رنگ تغيير�

از*  تقلب در غذامصاديقي

،، جوش شيريناز بين بردن ترشيدگي توسط:شير� حد اضافه كردن آب گرفتن بيش از

و  ....چربي

، افزايش قوام بوسيله:ماست� ، دستمال كاغذي روي ماست نشاسته عالوه بر تقلب در شير

.

 نها استفاده از ساير روغ:كره�

و غيرخوراكي: گوشت� ، روده(استفاده از انواع آاليشهاي خوراكي  .....)و ناي

و طعم مصنوعي:چاي� و رنگ رو(.استفاده از تفاله ها ، ريختن مقداريشبهترين آزمون

)است در آب سردچاي خشك 

،) برابر8تا7( آب گوجه فرنگي: رب گوجه فرنگي� اده از نمك استف%3تغليظ گرديده

،كدوي پخته شده 

رب، رب گوجه تقلبي شناسايي بهترين روش*  ميباشد رقيق كردن

:در سفر زبالهمديريت

و بويژه فرزاندانمان حفظ بهداشت محيطبمنظور از،و ميسر شدن استفاده مجدد از طبيعت براي خود

، خصوصاو رها كردن ريختن و هاي پالستيكي بطري: يه ناپذير مانند زباله هاي زيست تجز"هرگونه زباله

و ، قوطيهاي فلزي ، ........ شيشه اي ، پاركرودخانهدر سبزه زارها نم"جدا......و جداول، ها ها، ، اييم پرهيز

و جمعزباله ها را ها، مراجعت از تفرجگاه هنگام .دفع نمائيم دانهاي شهريزباله در آوري، حمل
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كه• و فرزاندانمان به رفتارهاي؛ فراموش نكنيم ، چگونگيوامروزي ما آينده بشر تعامل با محيط

. بستگي تام دارد 

:دونكته مهم

و* ، براي حفظ سالمت اعضاي خانواده خوهرگز در محيطهاي بسته همنوعان خود روداز جمله

و ساير محصوالت دخاني مصرف نكنيم شخصي .، سيگار

و سالم* هر، خودو حفظ تمركزت سرنشينان خورو براي حفظ جان ساعت2هنگام سفر پس از

، حداقل يكربع ساعت استراحت كنيم  . رانندگي


