اطالعیه شماره 52
 -1راهنمای بهداشت ،نگهداری و آماده سازی نان برای مقابله با کووید:19


در مورد نان هاای نانی

باا ضاد عفاون

نبودن آن به ویروس ،اطمکنان نسب


نان های سن

که در ناانوای

کاردن پالسا ک

آن یاا دور انادات

حما آن ما

پالسا ک

تاوان از آلاوده

داشت.

هاای سان

تهکاه و عرضاه ما

عاد رعایات نکاا

شاوند ،درناور

بهداشا

ما

توانناد

عام ان قال ویروس و بروز بکماری باشند.


در نانوان

های سن

پخت قرار م

(سانگ

 ،برباری ،تاان ون و لاوامی تمکار ناان تتات هار شارایی

گکارد هار گوناه آلاودگ

شود عاری از آلودگ

ویروسا

باه ویاروس کروناا ما

در آن در اثار حارار

باشاد .ناان را بادون تنا

از باک

ما

تهکاه شاود هنگاام

رود و ناان

کاه در تناور

کاه از تناور تاار ما

کاردن و پها کاردن ،روی هاد قارار داده و باه

منزل ببرید.


نان قابلکت شس شو و ضد عفون
در نااان را از بااک نم ا

کاردن نادارد و درجاه حارار

باارد .تنهااا راه ح ا  ،حاارار

کرونا با نریزکردن نان از نظار علما
به همک دلک یک

پاایک ح ا

نریاز کاردن در نریازر ویاروس هاای موجاود

دادن مجاادد آن در مناازل قب ا از مصاار

اساات .نااابودی ویااروس

ثابات نشاده اسات .ویاروس کروناا باه سارما مقااو و نسابت باه گرماا حساساکت دارد،

از راه های از بک بردن ای ویروس حرار

دادن آن است.

 -2تا زمان کن رل کام کورونا همچنان به تونکه های زیر پایبند باشکد:


از مراجیه غکر ضروری به ادارا  ،بان



در تانه بمانکد تا زنجکره ان قال کورونا قیع شود.



از تجمع تودداری نمایکد.



از تریدهای غکرضروری اج ناب کنکد.



از دید و بازدید پرهکز کنکد.

-3شماره تلف س اد هدایت دانشگاه که به نور
-4جهت ثبت اطالعا
-5جهت کسب اطالعا

و بررس

ها ،دناتر پکشخوان دولت و مغازه ها جدا تودداری کنکد.

 24ساع ه آماده دریانت گزارشا

م

باشد02433135124 :

از نظر اب ال به کوروناویروس به سامانه توداظهاری به آدرس salamat.gov.irمراجیه نمایکد.

بکش ر با شماره  330190تماس بگکرید.
س اد پکشگکری و کن رل کورونا ویروس دانشگاه

