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 سیبدی سبػت ّبی افزاد وِ است هىبى ّبیی سائزیي پذیزایی ٍ استزاحت اهبوي

 ثِ تَجِ ثب دارًذ، سزٍوبر ًیش سیبدی افزاد ثب احتوبالً ٍ هی گذراًٌذ آى در را

 ثِ هطىَن یب ٍ ثیوبر افزاد ثب هستمین توبس یب ٍ آلَدُ سغَح ثب توبس ایٌىِ

ُ ّبی اس وزًٍب  خغز رسبًذى حذالل ثِ ثزای است، ٍیزٍس ایي اًتمبل اصلی را

ِ ّبی ثبیذ ٍیزٍس ایي ثِ اثتال  در ضَد سؼی یب ٍ ضذُ رػبیت ثْذاضتی تَصی

  ثب دست ّب وبهل ٍ هٌظن ضست ٍضَی ضزایظ .ضَد گذاضتِ اجزا ثِ فَق اهبوي

ُ ّب اس استفبدُ یب ٍ صبثَى ٍ آة  افزاد ٍ ضَد فزاّن هَوت ّب در ضذػفًَی وٌٌذ

 ثب ارتجبط در هَوت در پَستز ًصت دٌّذ، اًجبم را وبر ایي پیَستِ ثبیذ

 ظزٍف ثَدى پز اس اعویٌبى تٌفسی، ثْذاضت رػبیت ٍ دست ّب صحیح ضست ٍضَی

  ًجبیذ وِ است هَاردی دیگز اس ضذػفًَی وٌٌذُ هَاد سبیز یب ٍ دستطَیی هبیغ

 .ضَد فزاهَش

 



 (سائز و موکب دار)بهذاشت و حفاظت فزدی در موکب 

 در توبم لحظبت حضَر در هَوت اس هبسه استفبدُ ًوبیٌذ. 

اس دست دادى ٍ رٍثَسی وزدى ثب یىذیگز پزّیش وٌیذ. 

اس توبس دست ّب ثب چطن، دّبى ٍ ثیٌی خَدداری ضَد. 

 هتز جْت پیطگیزی اس ثزٍس ثیوبری رػبیت ًوبییذ 2تب  1فبصلِ فیشیىی 

وٌتزل دهبی ثذى ٍ سبیز ػالئن ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ثِ هَوت الشاهی است. 

 رػبیت ثْذاضت دست ثب ضستطَی هىزر ثب آة ٍ صبثَى ٍ یب استفبدُ اس هَاد

 .درصذ الشاهی است 70ضذػفًَی وٌٌذُ ثز پبیِ الىل 

ولیِ سائزیي اس ٍسبیل ضخصی استفبدُ ًوبیٌذ. 

 ٍ استفبدُ اس ٍسبیل حفبظت ضخصی اسجولِ هبسه، دستىص تَسظ ولیِ وبروٌبى هَوت

 .سائزیي الشاهی است ٍ تزجیح هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ ثز پبیِ الىل ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضٌذ



ّبی ثب توبس ثزای ُ  .گزدد استفبدُ دستوبل وبغذی اس آى ًظبیز ٍ در دستگیز

ُدرصَرتی وِ) .است الشاهی وزدى سزفِ یب ػغسِ ٌّگبم دستوبل وبغذی اس استفبد 

 )وٌیذ استفبدُ ػغسِ ٍ سزفِ هَلغ آرًج داخلی لسوت اس ًذاضت ٍجَد دستوبل

ضَد گٌذسدایی استفبدُ ثبر ّز اس سپ هَرداستفبدُ ًظبفت ٍسبیل. 

ًوَدى هستؼذ ٍ ثذى ایوٌی سیستن تضؼیف ثز آى تأثیز دلیل ثِ دخبًیبت استؼوبل اس 

 .فزهبییذ خَدداری ٍیزٍس ثِ اثتال در افزاد

ِهسئَل ثِ ٍ ًوَدُ تىویل را سالهت اظْبری خَد فزم است السم وبروٌبى ولی 

 .ًوبیٌذ تحَیل هزثَعِ

هبسه، اس استفبدُ هبًٌذ ثْذاضتی دستَرالؼول ّبی رػبیت ثز هَوت، ًبظزیي 

  ثبضٌذ داضتِ وٌتزل ٍ ًظبرت ضخصی، ٍسبیل اس استفبدُ فیشیىی، فبصلِ

 .ضَد دادُ السم تذوز ًیبس درصَرتی وِ



 فررزدیدخیررل در تَسیررغ غررذا ثبیررذ دارای ٍسرربیل حفبظررت   افررزاد 

 .داضتِ ثبضٌذ)هبسه ٍ دستىص )

داضتي وبرت ثْذاضت ثزای تَسیغ وٌٌذگبى غذا الشاهی است. 

ثٌذی یه ًفزُ اًجبم ضَد ِ ِ صَرت ثست  .تَسیغ غذا ثزاثز ثب ضَاثظ ثْذاضتی ٍ ث

صَرت وبهالً پختِ استفبدُ ضَد ِ  .اس هَاد غذایی ث

      سزٍ ًوه، فلفل، سوبق، لٌذ، ضرىز ٍ آة آضربهیذًی درثسرتِ ثٌرذی ّربی

 .یه ثبرهصزف اًجبم گیزد

 هَاد غذایی لجل اس سزٍ ثبیذ دارای پَضص ثْذاضتی ٍ در ظزٍف یه ثبرهصزف

 .ثبضٌذ

ػزضِ هَاد غذایی رٍثبس هوٌَع ّست. 

      ٍ صرَرت یره ثبرهصرزف ِ سبالد ٍ سبیز هخلفبت در صَرت تَسیغ، صرزفبً ثر

ِ ثٌذی دارای پزٍاًِ سبخت تَسیغ گزدد  .ثست

 موکب در غذایی مواد بهذاشت



 :بهذاشت ابشار و تجهیشات موکب

 استفبدُ ثبر ّز اس پس ٍ ضَد استفبدُ غذاخَری هیش ثزای یه ثبرهصزف پَضص اس  

 .گزدد تؼَیض

،ِضستطَ استفبدُ ثبر ّز اس ثؼذ (ٍجَد درصَرتی وِ( آى ًظبیز ٍ پتَ هلحف ٍ 

 .گزدد گٌذسدایی

ِگزدد گٌذسدایی رٍساًِ استفبدُ، هطوَل افزاد هَرداستفبدُ تختخَاة ّبی ولی. 

ثبضذ هتز یه حذالل تختخَاة ّب ثیي فیشیىی فبصلِ رػبیت. 

ِعَر ثبیذ اعفبل، ثزای ثبسی ٍ ٍرسضی ٍسبیل ٍجَد درصَرتی و ِ  هستوز ث

 .(ًطَد استفبدُ حتی االهىبى الجتِ ( ضًَذ گٌذسدایی

ضَد گٌذسدایی استفبدُ ثبر ّز اس پس ًظبفت ٍسبیل. 

ُاست ضزٍری حوبم ٍ رختىي در ضخصی ثْذاضتی ٍسبیل اس استفبد. 

ِآى ًظبیز ٍ سجبدُ چبدر، اسجولِ هطتزن ٍسبیل ٍ ادػیِ وتت هْزّب، ولی 

 .گزدد جوغ آٍری

 
کمک های اولیه مشتمل بز حذاقل موارد سیز جعبه 

 :باشذموجود 

 دیجیتبل، یه جفت دستىص یه ثبرهصرزف، هربدُ   سٌج  تت

چطن ضَی، یه ضیطِ هبدُ ضذػفًَی وٌٌذُ پَسرت ٍ هحرل   

 درصذ، چْبر ػذد گبس 70سخن، هبدُ ضَیٌذُ ثب پبیِ الىی 



 بهذاشت فضای موکب

  ّبی در صَرت ٍجَد ثبس گذاضتِ ضَد ُ . تَْیِ هٌبست هحل ّبی البهت اًجبم ضَد ٍ درّب ٍ پٌجز

 .در غیز ایي صَرت اس دستگبُ َّاوص استفبدُ گزدد

  ِتبثلَّبی آهَسضی ًحَُ پیطگیزی اس اًتمبل ثیوبری ّبی تٌفسی، راٌّوبی ضستطَی دست ّب ثر

 .تؼذاد وبفی در داخل هَوت، در هحل سزٍ هَاد غذایی ٍ سزٍیس ّبی ثْذاضتی ًصت گزدد

سزٍیس ّبی ثْذاضتی تَْیِ هٌبست داضتِ ثبضٌذ. 

    دارًذُ ثِ تؼذاد هٌبسرت ثرزای افرزاد در ِ ظزٍف حبٍی هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ دست ثب پبیِ ًگ

 هَوت تؼجیِ گزدد

 صَرت هجشا گٌذسدایی وٌیذ)حوبم ٍ تَالت (سزٍیس ّبی ثْذاضتی ِ  .را ث

  ُسغَح دارای توبس هطتزن ضبهل دیَار، درّب، دستگیزُ درّب، هیش ٍ صٌذلی، ضیزآالت، ًرزد

ِ ّب، تخت، ووذّبی لجبس، ولیذ ٍ پزیشّب، ٍسبیل ػوَهی ٍ ًظربیز آى ثرب دسرتوبل تویرش ٍ      پل

 .خطه ضذُ ٍ سپس گٌذسدایی گزدد

 ٍ وطی صبثَى هبیغ ِ  دستوبل سیستن لَل

 .در تَالت ّب ٍ سزٍیس ّبی ثْذاضتی تؼجیِ گزددوبغذی         

 درةدفغ پسوبًذّب ثبیذ ثِ ضیَُ ثْذاضتی در سغل ّبی 

 دار پذالی صَرت پذیزد         

  ولیِ ًیزٍّبی خذهبتی در خصَظ جوغ آٍری ٍ دفغ 

 ثْذاضتیرػبیت توبهی هالحظبت پسوبًذ            

ِ ّبی پالستیىی  (           جوغ آٍری پسوبًذ در ویس

 آخز ّز ًَثت آهَسش دیذُ در  )ثذٍى درس ٍ ًطتهحىن 

 .ٍ ثز وبر آًبى ًظبرت گزددثبضٌذ          

آثخَری ّب ٍ آة سزدوي ّب حذف گزدد. 



ّب ٍ درّب ٍ ثَدُ افزاد اس خبلی ثبیذ سبلي ّب ًظبفت، ٍ گٌذسدایی ٌّگبم ُ  گذاضتِ ثبس پٌجز

 .ثبضذ رٍضي ًیش َّاوص ثْتز تَْیِ جْت ٍ ضًَذ

هٌظَر السم هالحظبت گٌذسدایی ٌّگبم در ِ  گزفتِ ًظز در ثزق گزفتگی خغز اس جلَگیزی ث

 .ضَد

گزدد تْیِ هؼوَلی یب سزد آة ثب ثبیذ گٌذسداّب. 

ثِ ( وبر عَل در یه ثبرهصزف هبسه اس استفبدُ ٍ دست ّب هزتت ضستطَی ثزای السم اهىبًبت 

 خذهبتی ًیزٍّبی ثزای وبر لجبس گٌذسدایی، ٍ ضستطَ هبدُ ٍ)هبسه 2 حذالل ًَثت ّز اسای

 .ضَد فزاّن ثبیذ

ًوبییذ استفبدُ دارد ٍجَد آلَدگی اهىبى وِ هىبى ّبیی گٌذسدایی ثزای فمظ هخصَظ تِی اس. 

اس ثبیذ ثْذاضتی سزٍیس ّبی گٌذسدایی ٍ ًظبفت ٍسبیل ّب، تِی دستوبل ّب، سثبلِ، سغل 

 .ثبضذ هجشا هی ضَد، استفبدُ دیگز هىبى ّبی ثزای وِ ٍسبیلی

ًجیٌذ آسیت ٍ ًطَد پبرُ هبسه ٍ دستىص لجبس، ضَد هزالجت ًظبفت هذت عَل در ٍ  
 .ًوبییذ تؼَیض را آى صذهِ صَرت در

را ّبی تِی ( ثزسبًیذ پبیبى ثِ همبثل ًمغِ یب عزف در ٍ آغبس ًمغِ یه اس را ًظبفت 
ِ صَرت  )دّیذ حزوت هبرپیچ ث

چٌذ دارای ثبیذ هی ضَد استفبدُ غیزُ ٍ سبلي ّب ٍ اتبق ّب ًظبفت ثزای وِ ّبیی تی " 
 .ثبضٌذ اضبفی "سَز

ّب، اس استفبدُ اس پس ِ  ٍ ضستِ داؽ آة در هی ثبیست ّب، تِی ٍ ًظبفت دستوبل پبرچ
ِ ٍر دلیمِ 30 هذت ثِ آة صاٍل هحلَل در سپس  اتبق دهبی در ثؼذاسآى .ثوبًذ غَع

 .ثبضذ آهبدُ استفبدُ ثزای ٍ خطه ضذُ

گزدد تَجِ حزیك ٍ ثزق گزفتگی ثِ هزثَط احتیبعبت ثِ گٌذسدایی ٌّگبم در. 

 بهذاشتی در موکبمزاقبت های 
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