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 گردد. تیرعا دیبا نظافت آشپزخانه و منزل خانواده ها که در برای ینکات

 

 عیما و دستکش از حتماً یورود درب ها، شهیش ها، پنجره مثل منزل یرونیب یها قسمت کردن زیتمبرای  -1

 .گردد استفاده کننده یضدعفون

 و کننده دیسف ای تکسیوا وانیل کی) میسد تیپوکلریه ای و درصد 70 الکل با  مکررا یرونیب درب یها رهیدستگ -2

 .گردد یضدعفون (آب وانیل 9

 .شود دهید تدارک یورود درب کنار در حتما ، لیوسا و دست یضدعفونمواد  -3

 یها دستمال از امکان حد تا ای جداگانه یها دستمال از شستشو، مورد مختلف یها قسمت تناسب به شود یسع -4

 استفاده سطوح آشپزخانه کردن زیتم یبرا یورود درب استفاده مورد لدستما از مثال. گردد استفاده مصرف کباری

 .گردد کیتفک هم از یدرون و یرونیب یقسمتها دستمال ای نگردد

 هر کردن زیتم از پس شود یسع شستشو، مورد مختلف یقسمتها یبرا واحد دستمال بردن کار به صورت در -5

 .گردد شستشو صابون و گرم آب با کامال دستمال قسمت

 انجام دارد وجود شیبرا خود از مراقبت و یبهداشت نکات کامل تیرعا امکان که نفر کی توسط خانه یدهایخر -6

 .گردد

 .گردد یخوددار جدا دیخر یبرا کودکان فرستادن از -7

تخلیه و از ورود  یورود درب یجلو در ییغذا مواد مخصوص یلونینا یها سهیک حتماً ،دیخر از برگشت موقع -8

  ه های نایلونی به داخل خانه خودداری گردد.پاکت ها و کیس

 در شده، یداریخر لیوسا هیکل ، مارکت سوپر در شده یداریخر لیوسا به گرانید زدن دست احتمال واسطه به -9

 .گردد یعفون ضد یخارج سطوح ، درصد 70 الکل یاسپر با نصورتیرایغ در و شوند شسته امکان صورت

 .گردد یضدعفون و شستشو کامل طور به خچال،ی به لانتقا از قبل جات وهیم و جاتیسبز  -10

 .شود شسته صابون و آب با کامل صورت به ها دست پز و پخت از قبل  -11
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با  مرتب بطور استفاده زانیم تناسب به خچالی رهیدستگ و ها نتیکاب به مربوط سطوح مخصوصاً آشپزخانه سطوح -12

   .گردد یضدعفون (آب وانیل 9 و کننده دیسف ای تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریه محلول

 .گردد اجتناب منزل به ورود از بعد بالفاصله منزل داخل یجاکفش داخل در ها کفش گذاشتن از -13

 و مناسب یمحل در و دارد وجود هوا هیتهو امکان که یمحل در و یورود درب از رونیب در ها کفش است بهتر  -14

 .شود گذاشته شستشو قابل ای و مصرف کباری لونینا ای پارچه یرو

شدن  وارد امکان تا دیآ عمل یخوددار امکان حد تا یریگ همه زمان در کفش از استفاده تنوع از گردد یسع -15

 .ابدی کاهش منزل به یآلودگ

 د. گرد اجتناب کفش با دستکش بدون و میمستق یدست تماس از -16

 .گردد یضدعفون ها کفش خروج از بعد است بهتر یکفش جا -17

 درصد 70 الکل بانیز کنترل تلویزیون  و تاپ لپ ای وتریکامپ ل،یموبا صفحه فون،یآ یگوش تلفن، یگوش روزانه  -18

  .گردد زیتم کننده یضدعفون (آب وانیل 9 و کننده دیسف ای تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریه ای و

 .شود گرفته نظر در یا جداگانه محل،  رونیب یها لباس یبرا امکان صورت در -19

 مرتب طور به استفاده زانیم تناسب به روزانه را برق یدهایکل آسانسور، ها، اتاق درب به مربوط یها هریدستگ  -20

  .دیینما یضدعفون

 .دیینما یریجلوگ یریگ همه انیپا تا رونیب یها طیمح در کودکان یباز از -21

 در زمان همه گیری بیماری کرونا از فریز کردن مواد غذایی خودداری کنید.  -22

 .ر، بین اعضای خانواده اجتناب نماییدو ناخنگی لحاف، پتو، بالشمانند  وسایل مشترکبه کارگیری  از سعی کنید  -23

 بعد از استفاده شسته یا ضدعفونی گردند.وسایلی مانند ناخنگیر  -24

 محیط خانه را گرم نگه دارید تا پایداری ویروس کمتر گردد.  -25


