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  ساػت اٍل24سردی - 

 تَ کشیذُ شذى قفسِ سیٌِ-  

 ًالِ کزدى- 

 رًگ پزیذگی شذیذ یا کثَدی- 

 استفزاؽ هکزر شیز- 

 قزهشی اطزاف چشن- 

 تحزک کوتز اس حذ هؼوَل ٍ  تی حالی- 

 تی قزاری ٍ تحزیک پذیزی- 

 تزشحات چزکی ًاف یا قزهشی اطزاف ًاف- 

 خَب شیز ًخَردى- 

 ػذم دفغ هذفَع ٍ ادرار در رٍسّای اٍل- 

 جَشْای چزکی هٌتشز در پَست- 

 تة یا سزد شذى اًذاهْا ٍ تذى- 

 خزٍج تزشحات چزکی اس چشن ٍ تَرم پلکْا - 

 

 :چٌذتَصیِ تزای هزاقثت اس ًَساد

پیش ٍ تؼذ اس دست سدى تِ ًاف، دستْا را تشَئیذ، در هذت سهاًی کِ تٌذ ًاف ًیفتادُ است، حوام کزدى : هزاقثت اس ًاف (الف

هاًؼی ًذارد، کٌِْ ًَساد را سیز تٌذًاف تپیچیذ، اگز ًاف آلَدُ شذ، تا آب تویش ٍ صاتَى تشَییذ ٍ تا پارچِ تویش خشک کٌیذ، شکن 

 .رٍی ًاف ًگذاریذ، ًاف را دستکاری ًکٌیذ (...الکل، تتادیي ٍ )یا ًاف را تاًذاص ًکٌیذ، ّیچ هادُ یا دارٍیی 

 . هاُ ًیاس تِ تالش ًذارد3تْتز است ًَساد را تِ پْلَ یا پشت تخَاتاًیذ، ًَساد تا . ًَساد را تِ شکن ًخَاتاًیذ: خَاتاًذى ًَساد (ب

 .اس ّیچ هادُ هاًٌذ سزهِ ٍ یا ّیچ دارٍیی تزای چشن تذٍى تجَیش پششک استفادُ ًکٌیذ:هزاقثت اس چشن (ج

تا حیَاًات خاًگی تٌْا ًگذاریذ، ّزگش تِ کَدکاى ًسپاریذ، تاال ٍ پاییي ًیٌذاسیذ، اس تَسیذى : پیشگیزی اس سَاًح ٍ حَادث (ت

تاشذ، ... هکزر ٍ تغل کزدى ًَساد تَسط افزاد هختلف خَدداری کٌیذ، هحیط ًَساد ػاری اس دٍد تِ خصَص دٍد سیگار ٍ قلیاى ٍ 

سواٍر، )ًَساد ٍ هخصَصاً ًَساد کَچک را اس تچِ ّا ٍ تشرگساالى تیوار دٍر ًگِ داریذ، در هؼزض هایؼات داؽ ٍ ٍسایل سَساًٌذُ 

تٌْا رّا ...( هیش ٍ صٌذلی ٍ )قزار ًذّیذ، در تخت یا گَْارُ تذٍى حفاظ تٌْا ًگذاریذ، در جاّای تلٌذ  (...تخاری، کزسی، اتَ ٍ 

 .ًکٌیذ، ساک حول ًَساد را اس سیز تگیزیذ

ًیاسدارد، اتاق یاقسوتی اساتاق راتخصَص درَّای سزد،  یاتالغیي تیشتزاسکَدکاى لثاس الیِ ًَسادیک:گزم ًگِ داشتي ًَساد (ث

گزم ًگْذاریذ،درخالل رٍس،ٍی راتپَشاًیذ،درشة،تاهادرشة خَاتذیادردستزس اٍتاشذتاتِ راحتی شیزتخَرد، درهحل ًوٌاک 

 ًکٌیذ،درهؼزض تاتش هستقین ًَرخَرشیذیاکَراى ساػت اٍل پس استَلذحوام 6 تا یاخٌک قزارًذّیذ،  ًَسادراحذاقل

. َّاقزارًذّیذ

 :دریافت هزاقثت ّای هؼوَل ًَساد (ج

در ایي سهاى خَى پاشٌِ پا ًَساد ًیش تِ هٌظَر کٌتزل ّیپَتیزٍئیذیگزفتِ هی .  پس اس سایواى است5 تا 3هزاقثت اٍل در رٍسّای 

 . پس اس سایواى است45 تا 30 پس اس سایواى ٍ هزاقثت سَم در رٍس 15 تا14شَد،  هزاقثت دٍم در رٍسّای 


