اطالعیه شماره 61
-1مراحل شستشوی میوه و سبزی:


و تجایوزا

برای شستشووی دسوتا ،رورو

و هو

موودد اسوتا،ده بورای پخوت و خوودد ذو ا و شستشووی میووه و سوبزها ،و تایو نوشوینن

ب،هن از آب س،لم استا،ده شود.


دد صوودت

هو آب موودد اسوتا،ده سو،لم نب،شوون از دوشوا،ی سو،لم سو،زی آب ووشو،نن

لیتوور

اووزود  5-3قطووره هلور بو ازاء هور هو

آب ) استا،ده هنین.


دوش  4مرحل ای مط،بق ب ،دستود عمل وزاد
o

وات ضون عاوون

باناشت ددم ،و آموزش پزشک

ب شرح زهر ب،هن اورا شود:
صویی بو ،آب و صو،بو بشووهین سوس

هورد سوبزی هو ،میووه ابتونا دسوت هو،ی خوود دا بو صوود

بو

ترتیب زهر عمل هنین:
o

مرحل اول پ،ک س،زی اولیو اسوت .دد اهو
و سس

o

مرحلو تمو ،برگاو،ی زدد چووب هو ،و گول والی احتمو،ل

سبزی دا دد آب خ،لص قراد دهین ت ،گل و الی آ ونا و ت نشی شود .ب آدام

مرحل دو
نمود

انگل زداهو

اسوت دد هو

سبزی هو ،بو مون

رور

آب بو ازاء هور لیتور آ

سبزی از آب خ،دج هنین.

بوی  2تو 4 ،قطوره مو،ه رروشووه

ب،هن آب دوی سبزی دا ب آدام
مرحلوو سووو میکووروب زداه
ضوونعاون

مرحل دو دا برای من
هنننه ه ،واهتک
مرحلو چاوو،د
زداه
ب،ق

-4وات هسب اطاع،

هنیوون دد آب اوووزوده توو ،میلووول ضوونعاون

هننوونه

سوبزی انگول زداهو

شونه از

 5دقی

دد اه میلول ضنعاون

هوم دد دسوترا نب،شون مو

هنننه قراد داده ت ،میکروب وهروا ه،ی آ از بی برود.
تووا از  2ق،شوق مربو ،خوودی هو 4 ،ق،شوق چو،ی خوودی مو،ه سواین

هیسو هلرهت  5ددصن) دد پنق لیتر آب ب عنوا میلول ضنعاون
آبکش و

سوو،ده اسووت توو ،اثوور مووواد شوویمی،ه

) سبزی دد آ ذوط ود شنه بوود هو،ما از بوی

هنننه برای سبزی استا،ده هرد.

پووودد پرهلووره هوو ،واهووتک

و )...ه و دد مرحل و سووو

میکووروب

بورود .سوبزی هو ،دا بو ،آب سو،ده خووب شستشوو دهیون تو ،اثوری از هلور

نم،نن.

-2شم،ده تلا ست،د هناهت دانشگ،ه ه ب صود
-3وات ثبت اطاع،

وهووروا زداهوو

مرحلو از شسوت و شوو

 .م وونادی از میلولاوو،ی ضوونعاون هنننه حسووب دسووتود دوی ه،الهوو،ی

ق،شوق چو،ی خوودی پوودد پرهلوره دد پونق لیتور آب حول هنیون و سوس

توو  :اگر پوودد پور هلوره

o

تخلی و سس

سبزی دا از ددو رر

آ نمو

خ،دج هنین.

هننوونه ای هو از دادوخ،ن و هوو ،سوووپر م،دهووت خرهوونادی م و

بنست آهون .هو ،نصو

برهزهون .ذوطو ود

سو تو ،پونق دقی و دد هاو،ب موووب وو ب مو،ده شووهننه دد سوبزی و هو ،سورط ،زاهو

شود .اه ه،د ب،عث م شود ه تخم و هیسوت انگول هو ،لیوز و لوزج شوود و بو سوط آب بی،هون .دد اهو
o

از سوبزی وونا هنیون

و بردس

 24س،عت آم،ده دده،وت گزادش،

م

ب،شن02433135124 :

از نظر ابتا ب هودون،وهروا ب س،م،ن خودارا،دی ب آددا salamat.gov.irمراوع نم،هین.

بیشتر ب ،شم،ده  330190تم،ا بگیرهن.
ست،د پیشگیری و هنترل هودون ،وهروا دانشگ،ه

