
 یینانوافاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت در  

 .از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنیم 

 عروقی، فشارخون، دیابت، بیماری های تنفسی و ...( و یا -در صورتی که بیماری زمینه ای )مانند بیماری قلبی

 خودداری کنیم. المقدور از رفتن به نانواییداریم حتی  نقص ایمنی )شیمی درمانی، پیوند اعضا و ...(

  خودداری نانواییدر هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلودرد و یا تنگی نفس از رفتن به 

 .کنیم

  در صووورم موا ووه بووا فووردی از کارکنووان نووانوایی کووه عالیووم سوورماخوردگی ماننوود سوورفه و یووا سووایر عالیووم

 مدیریت آن  ا اطالع دهیم.  متصدی و تنفسی دارد، به

  دهیمکاهش  نانوایی راکارکنان با موا هه چهره به چهره.  

  متور کیوصوله فا تیوسوا  رعابوا احت ییفضوا ییکوه نوانوامگور آن خوودداری کنویم. ییداخل نوانوا بهورود از 

 داشته باشد.را نفر  پنج یحداکثر برا

  در نقوا  و محولخو  کشویکنویم و در صوورم و وود رعایوت را فاصله حوداقل یوک متور  نانواییدر صف ،-

 های تعیین شده بایستیم.

  بالفاصووله در سوو ل را  دسووتمال اسووتفاده شووده ودهووان و بینووی خووود را بموشوانیم در هنگوام سوورفه و ع سووه

کوه دسوتمال و وود نداشوت از قسومت داخلوی آرنوج موقو  سورفه و ع سوه در صوورتیبیاندازیم. زباله در دار 

  کنیم.استفاده 

  عنوان مثال استفاده از تهویه ه ب)  ریان باشددر هوای تازه و باشد داشته تهویه مناسب  نانواییتو ه کنیم

 .(طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا

 .استعمال دخانیام در محی  نانوایی ممنوع است 

  لبوا  کوار  مجهوز بوه وسوایل حفافوت فوردی ماننود دسوتکش، ماسوک و در نوانواییکارگران تو ه کنیم که

 .مناسب باشند

 ها را با انبر بر روی سفره/ پارچه قرار دهدنان ماز نانوا خواهش کنی. 



   استفاده نکنیم. نانواییاز آبخوری و یا آ  سرد کن در محی 

  وکووش قابوول رو یووت محلووی در واحوود صوونفی بووه صووورم کاموول بووا ر نووان هووای فووانتزی وتو ووه کنوویم کووه

 شده باشد.پوشیده 

 موفوف اسوت یوک  عبوه دسوتمال کاهومی بوه منظوور اسوتفاده شواهلین و نوانوایی مالوک یوا  مدیر، متصدی

 .مشتریان در کنار دستگاه کارم خوان محل صنفی قرار دهد

  م.یکننده دست استفاده کن یضدعفون کیاز  ه استآلوده شد دستاناگر نان، قبل از دست زدن به 

 قورار داده و  نوانپارچوه  و یوا غ داغ در سوفرهدا نوان در نوانوایی خنوک شوود. بهتور اسوت نوان را ا ازه ندهیم

  .شود اما این روش برای سالمتی مهمتر است. اگرچه نان کمی نرم میببندیم

 بر  و سایر وسایل مشترک در نانوایی استفاده نکنیم.کاتر ،از چاقو ،  

 مرا روی پیشخوان و میز نانوایی قرار ندهی پارچه نان و یا سفره.  

  یووا  هووا وپاسووتفاده از او یووا آنالیوون ورم صوو بووه"تر یحوواخووودداری کنوویم و پرداخووت و ووه نقوود از پرداخووت

 انجام دهیم. خودمانصرفا باشد و  کارتخوان

  پشوت  مالبتوه دقوت کنوی هوا بورویم.محض ورود به خانوه، اول دسوت هوا را بشووییم، سومس بوه سوراغ نانبه

 م.را بشویی و یا پارچه نان به نان نخورد و بعد از هر بار نانوایی رفتن، سفرهو یا پارچه نان سفره 

 است مصرف از قبل درمنزل آن مجدد دادن حرارم نان نبودن آلوده از اطمینان راه تنها.  

 بعود از خریود، شووند اموا بورای اطمینوان ای بودون دخالوت دسوت تولیود و بسوته بنودی میهای کارخانوهنان

 .مو نان را قبل از مصرف در فر، تابه گرم، مایکروفر و یا تستر حرارم دهی مکیسه روی آن را بشویی

 سووامانه » 091شووماره تلفوون در نووانوایی هووا بووا  یبهداشووتو گووزارش عوودم رعایووت نکووام  مالاعوو بوورای

 .تما  بگیریم «یوزارم بهداشت ،درمان و آموزش پزشک امیشکا ییپاسخگو

 

 


