
 

چه نکاتی را در هنگام خرید 

 رعایت کنیم؟

 آموزش سالمت

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

  99تدوین:  بهار 

 ضدعفونی سطوح و وسایل

براساس دستورالعمل های وزرات بهداشت،  دراتاو و 
آاوزش پزشکی کشور برای سطوحی که غترترحستاس 
بوده از جمله کف  دیوار  درب و... از احلول هرپوکلری، 
سدیم )وایتکس خانگی(  یک دهم درصد )دو قتاشت  
غذاخوری در  یک لرتر آب سرد اعمولی( استفاده شتود. 

دقرقه روی سطتو   01این احلول باید حداقل به ادت 
 باقی بماند. 

 ساع، قابل استفاده اس،. 42احلول رقر  شده تا 

همچنرن برای سطو  حساس از جمله سطو  کتوکتک 
فلزی  سطو  رنگی از احلول گندزدا بر پتایته التکتل 

%  79استفاده شود. در این راستا ای تواو) از التکتل 
قسمت، از ایتن  3اوجود در بازار استفاده کرد که باید 

 91الکل با یک قسم، آب اخلوط شده(    )یا التکتل 
درصد(  و توسط اسپری و با دستمال برای سطو  اتورد 

 نظر  استفاده گردد.

تلفن همراه خود را در خارج از خانه از جرب خود ختارج 
 نکنرد.)اگر در شرایط اضطراری( 

تلفن همراه خود را ابتدا با دستمال ارطوب الکتلتی بتر 
% به صورت کاال ضدعفونتی کترده و  91پایه الکل 

روی دستمالی بگذارید. در صورت استتتفتاده از قتاب 
احافظ  قاب احافظ را خارج کرده و هردو را ضدعفونی 

 کنرد. 

 خرید نان

ویروس کرونا به گراا حساس اس، و در داایی که بتاعت  
درجته ستانتتتی  91پخ، غذاهای روزاره ای شود )حدود 

گراد( از برن ای روند. بنابراین اگر نگراو انتقتال آلتودگتی 
پس از پخ، ناو هسترد  ای توانرد ناو را پس از ورود بته 
انزل گرم کنرد) در قابلمه یا در دستگاه اایکروفر  تستتر و 

 ااثال آو(.

 دفعات اراجعه به نانوایی را با خرید ناو برشتر کم کنرد .

یک پارکه اخصوص ناو و پاکرزه با خود به نانوایی برده و 
 ناو را با آو گرفته و دروو آو بپرچرد.

از قرار دادو ناو بر روی قفسه های آهنی نانوایی خودداری 
 نمایرد.

پس از رسردو به انزل  ابتدا دستها را با آب و صتابتوو 
 بشویرد و سپس ناو را قطعه قطعه نمایرد.
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 سواالت شما در مورد بیماری کرونا می باشد.  



 اهمر، پرشگرری از کرونا کرس،؟

ناارده شتده  07 -این ویروس که در حال حاضر کووید 
اس،  در ابتدا در شهر ووهاو کرن ظهور پردا کترده و 
اکتوو با قابلر، انتشار سریع  تمام کشورهای جهتاو را 
درگرر کرده اس،.  بنابراین برای ادیری، صحرت  ایتن 
همه گرری و ارائه خداات ایمن و اؤثر  ضروری است، 
نکاتی را جه، پرشگرری از ابتال و انتقال برشتتتر ایتن 

 ویروس اتذکر شویم.

 چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم؟

  در احرط فروشگاه از ااسک و دستکش استتتفتاده
 کنرد.

  از وارد شدو به احل های تجمع افراد و جتاهتای
شلوغ و نزدیک شدو به تجمع و سایر افراد خودداری 

 کنرد.

  ،حداقل یک ونرم اتر فاصله را با سایر افراد رعتایت
 کنرد.

   در هنگام ایستادو در هر گونه صفی اعتم ازصتف
های صندوق پرداخ،  فاصله خود با دیگراو را حفظ 

 کنرد.

 به هرچ وجه به کشم و صورت خود دس،  نزنرد.

ورودی منزل تفکیک مواد خریداری شده را در 

 :به صورت زیر انجام دهید

خریدهایی که قوطی  بطری و پوشش اناسب دارنتد  را  -
استقرم به حمام برده و با احلول ضدعفونی کننده یا اایتع 

 ثانره بشویرد. 41شوینده به ادت 

اروه ها و سبزیجات را استقرم دروو سرنک بدوو ظرف یا 
تش، انتقل کرده و با یک احلول اناسب یا ااده شویتنتده 

 بشویرد.

اوادی که قابل شستشو نرستند  حتماً در جایی از انزل بته 
 ساع، قرار دهرد. 94ادت 

اوادی اانند گوش، و ارغ؛ شسته و بسته بندی شده و در 
 احلی جداگانه از اواد قبلی انجمد کنرد.

پس از اتمام انتقال  پالسترک ها را در سطل  زباله بترتروو 
 خانه برندازید.

اکاو هایی اانند ظرفشویی و حمام را پس از اتتمتام کتار 
 ضدعفونی کنرد 

آیا خرید اینترنتی و دریافت بسته پستی ازمنطقه ای که در 

 آن کرونا ویروس گزارش شده ، بی خطر است؟ 

بله. احتمال آلوده شدو کاالهای تجاری تتوستط یتک 
شخص آلوده کم اس، و خطر ابتال به ویتروستی کته 

ای شود  از بستته ای کته  07 -باع  ابتال به کووید 
جابجا شده و ارسال شده اس، و در اعرض حترارت و 

 شرایط اختلف قرار گرفته اس، نرز کم اس،.

 چه مدت ویروس بر روی سطوح زنده  میماند؟

طب  بررسی های انجام شده کرونا ویروس ها امتکتن 
اس، برای کند ساع، تا کند روز )برطب  اتطتالتعتات 

 روز ( روی سطو  باقی بمانند.  7حدود 

این امکن اس، در شرایط اختلف ) به عنواو اثال نوع 
 سط   داا یا رطوب، احرط( اتفاوت باشد.

بنابراین اگر فکر ای کنرد امکن اس، سطحتی آلتوده 
باشد  آو را با اواد ضدعفونی کننده تمرتز کتنترتد تتا 
ویروس را از برن ببرید و از خود و دیگراو اتحتافتظت، 

 کنرد. 
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