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 2019کورونا ویروس جدید های عمومی در محل آشپزخانه به منظور پیشگیری از ابتال به توصیه

تماس با سطوح و  ةتوجه به نحو، کورونای جدیدویروس ابتال به یکی از نکات حائز اهمیت در پیشگیری از 

 و درمنظور دستورالعملی جهت رفت و آمد به آشپزخانه و استفاده از وسایل آن تهیه بدین .نظافت پس از آن است

 ادامه شرح داده شده است:

 استفاده از محیط آشپزخانه

با آب و صابون یا های خود را دست حتماًو تماس با هرگونه وسیله در این محل، پیش از ورود به آشپزخانه (1

 ضدعفونی نمایید. کامالًکننده حاوی الکل محلول ضدعفونی

 ها اکیداً خودداری کنید.در غیر اینصورت از تماس دست آلوده به سطوح و دستگیره 

 بسته و باز ای کروفرویما ،یچا یقور ،یکتر از استفاده هنگام ها،درصورت عدم امکان ضدعفونی دست 

 حتماً هارهیدستگ و سطوح با آلوده دست تماس از یریجلوگ یبرا آشپزخانه،ی کمدها درب نمودن

 .بیاندازید دور کنید و سپساستفاده  یکاغذ دستمالاز

 

 ای یدستمال کاغذبرگ  کیحتما با  خچال،یخود در داخل  یو قرار دادن غذا خچالیبازکردن درب  هنگام (2

سپس با همان  د،یقرار ده خچالیخود را داخل  یو غذا کنیددرب را باز  مصرف یکبار یالکل یپدها

 .دیندازیو بالفاصله پس از آن، دستمال را در سطل زباله دور ب ببندیددستمال درب را 

 

بندی، در محیط و جات، قند و ... بدون درپوش و بستهاز رها کردن هرگونه موادغذایی یا غذاهای آماده، میوه (3

 ، اکیداً خودداری فرمایید. حتی در یخچال

 

 پرهیز کنید. ها به صورت موقتها و آب سردکنآبخوریاز استفاده از  (4

 های از تماس لیواناستفاده نمایید و  لیوان یکبار مصرفسردکن، فقط از استفاده از آب درصورت

 .نمایید پرهیز جداً سردکن شخصی با آب

 استهای آب معدنی بزرگ و لیوان یکبار مصرف مجاز سرو آب با استفاده از بطری. 

 

بسته بندی های یکبار مصرف  ی، به طور شخصی تهیه و یا ازاطالع ثانو تانمک، فلفل، سماق  شودتوصیه می (5

 .استفاده شود )سطوح بسته بندی قبل از مصرف با محلول الکلی ضدعفونی گردد(
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 غذا خوردن

 ژهیبه و یشخصلیوسااز خودداری کرده و  از ظروف، لیوان، قاشق و چنگال مشترک شود ترجیحاًتوصیه می (1

 .استفاده نماییدمصرف یکبارظروف  ایو  یقاشق و چنگال اختصاص

 

ها و....( می بایست پس از استفاده و شستشو، کلیة ظروف عمومی و شخصی )لیوان، قاشق و چنگال، بشقاب (2

حداکثر  10حجم آب( قرار گرفته ) 9حجم وایتکس +  1درصد )5/0در محلول ضدعفونی کلر با غلظت 

 دقیقه( سپس آبکشی شود.

 

جهت رعایت نکات بهداشتی و کاهش احتمال انتقال آلودگی، تا اطالع ثانوی شستشوی ظروف استفاده شده  (3

 )شخصی یا عمومی ( بر عهدة خود پرسنل خواهد بود.

 

در  ستیبا یغذا م خچال،یدر  یغذا، از جمله زمان گرم کردن و نگهدار یمراحل سرو و نگهدار یدر تمام (4

 .ردیقرار گ دارف دربظرو

 

 .دییاجتناب نما رونیغذا از ب تهیة از امکان حد تا (5

 

 :دیدهیدر محل کار غذا سفارش مبه ناچار اگر  (6

 دیو هر روز رستوران خود را عوض نکن دیغذا در نظر داشته باش هیته یرا برا یرستوران ثابت. 

 بشوئید ها را کامالدست ،یبندقبل از باز کردن بستهگرفتن غذا و  لیبعد از تحو. 

 را به  اتیمحتوتماس غذا با ظرف،  نیو با کمتر دیندازیرا بعد از باز کردن در سطل زباله ب یبندبسته

 .دیخود منتقل کن یبشقاب شخص

 

 :دینیبنش یگریغذا با افراد د زیسر م دیاگر مجبور هست (7

 دیکن تیخود را رعا فاصلهمتر  1االمکانیحت. 

  دیکن یخوددارهنگام صرف غذا  مقابل افراداز نشستن در . 

 

 .دیکن یخوددار ییغذا ةوعد اتمام کاملتا  زیم یرو شده ختهیر یغذااز برداشتن  (8
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قرار  یدر معرض آلودگ یزمان کمترتا ظرف غذا مدت  دینباش یگریدر مدت غذا خوردن مشغول کار د (9

 .ردیبگ

 

 .دیینما یآن را ضدعفون ایدیناهار همراه نداشته باش زیخود را سر م همراه تلفن یگوش (10

 نرم  یاهپارچ دستمالپنبه/  با استفاده ازو  نیدتلفن همراه، دستگاهرا خاموش کی ضدعفونی برا

 .دیکن یضدعفونی آن را و درزها ارها، صفحه،شیدرصد 70 ی( آغشته به محلول الکلبریکروفای)م

 اسپری مستقیم الکل و درنتیجه خیس شدن صفحه توجه :LCD موبایل با مواد ضدعفونی کننده ممکن

 است موجب حل شدن چسب جداره و جدا شدن صفحه شود. 

 چایصرف 

 شود:های زیر پیشنهاد میبه جهت رعایت مسائل بهداشتی به منظور سرو چای یکی از راه حل

 شوند. دعفونیضیا  شسته ها بایستیقبل از مصرف چای،دست (1

 

 .انجام نشوداالمکان سرو چای در محیط داروخانه  حتی (2

 دقیقه، به آشپزخانه مراجعه و پس از  5توانند در بازة هماهنگ شده، حداکثر به مدت کارکنان می

 صرف چای، مجدداً به محل کار بازگردند.

 دیمصرف استفاده کن یکبارظروف  ایو  یشخصلیواناز  حاًیترج. 

 

مصرف  لیوان یکبار ها( صرفاً ازسرو چای در محیط داروخانه )با توجه به آلودگی محیط و دستدر صورت  (3

 با پایه گیاهی یا کاغذی استفاده شود.

 

قند بدلیل احتمال باالی انتقال آلودگی الزم است تا اطالع ثانوی از استفاده از قند باز خودداری شده و  (4

 توسط خود افراد تهیه شود.  مصرفی به صورت شخصی

 های پالستیکی تمیز با رعایتت نکتات   در غیر اینصورت سهمیة قند کارکنان بصورت بهداشتی در کیسه

پوشتتیدن  هاپوشتتیشستتتن دستتت  استتتفاده از ماستتک هتتابهداشتتتی )شستتتن دستتت  

 .ضدعفونی کردن دستکش( توزیع گردددستکش


