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ایروده هایهای بهداشتی درهنگام بروز عفونتتوصیه  

 

 اطالعات برای بیماران

های دیگر انتواند به انسشما ممکن است به یک باکتری، یک ویروس یا میکروارگانیسم دیگری آلوده شده باشید که می

باشید:د نظر داشتههای بهداشتی زیررا میابد. برای پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران شایسته است که توصیهسرایت   

 

غذایی  سازی موادکه به تهیه یا آمادههای خودرا بخوبی بشویید، پیش از آنبعداز هربارمراجعه به دستشویی، دست ●

د. ع و حوله شخصی یا حوله کاغذی یکبارمصرف استفاده نماییاز صابون مایمبادرت ورزیده یا غذا میل نمایید.   

که بدون نسخه  کننده الکلیبا استفاده از مواد ضدعفونی توانیدهمچنین میروشویی را تمیز نگهدارید.  و توالت فرنگی ●

  های خود و سطوح را از آلودگی پاک کنید )ضدعفونی کنید(.باشند، دستها میقابل تهیه از داروخانه

اده استف شخصی توالت جداگانه یکدرصورت امکان بهتراست که در طول مدتی که اسهال /استفراغ ادامه دارد از  ●

 نمایید

یک  ، پوشک استفاده شده او را در درکنداز پوشک استفاده میای است اگر کودک شما که مبتال به عفونت روده ●

میز بشویید.  های خودرا بخوبیدستهای عادی دور بیاندازید. بعداز تعویض پوشک و با زباله پاکت پالستیکی گذاشته

تفاده نمایید )به کننده نیز اساالمکان از مواد ضدعفونیبرای این منظور حتیاز استفاده تمیز کنید. تعویض پوشک را بعد

 مطالب درج شده در باال مراجعه شود(. 

اییداز شناکردن در استخرهای عمومی/ خانگی خودداری فرم اندهای بیماری از بین نرفتهکه کامال نشانهتا زمانی ●  

شویی بشویید ی استفاده شده یا آلوده خودرا با ماشین لباسهالباس ●  

ا به همین دلیل از تهیه یاست.   بسیارای، اگر غذا آلوده شود، خطر سرایت بیماری هنگام ابتال به عفونت روده ●

ید، پیش کار هستسازی غذایی که قراراست دیگران از آن میل کنند، خودداری نمایید. اگر با این وجود مجبور به اینآماده

ها مبذول دارید. ای در شستن دستاز دست زدن به مواد غذایی دقت بیش از حد معمول و ویژه  

ساعت بعداز برطرف شدن این عالئم و  ٤٢ل و/ یا استفراغ، و تا مدت درصورت مشاهده عالئم بیماری مانند اسها

د اگر کار یاباین امر اهمیت بیشتری میدر خانه مانده و از رفتن به کودکستان، مدرسه یا کار خودداری نمایید. بهبودی، 

 شما در ارتباط با:

باشدبندی شده میسازی یا تهیه موادغذایی بستهآماده ●  

باشد که بشدت دچارضعف سیستم ایمنی بدن هستندنوزادان یا بیمارانی میمراقبت از  ●  

ساعت را  بعداز بهبودی در منزل بمانید  ٤٢تر ا ز در بعضی مواقع ممکن است این امر ضروری باشد که مدتی طوالنی

ستفراغ یا اسهال و ا)بعنوان مثال اگر موضوع مربوط به کودکی در کودکستان باشد که مبتال به التهاب معده و روده 

 ناشی از ویروس شده است(.

ایی، ای با مواد غذایی سروکار دارید، براساس قوانین مربوط به مواد غذای است که بطور حرفهاگر شغل شما بگونه

ع موظف هستید درصورت ابتال به بیماری التهاب معده و روده )اسهال و استفراغ( مراتب را به کارفرمای خود اطال

 دهید. 

 

 
 
 


