
 

ٛبي داسٗيي ٗ  ثشاي پطت سش ىزاضتٔ ٕ٘سٗصي سشضبس اص سالّتي ثٚ ت٘صيٚ

دس ايبُ سفش ت٘جٚ  ٛب ثٚ ٗيژٙ ٕنبت ريٌ دس خص٘ظ پيطييشي اص ّسّْ٘يت

 .داضتٚ ثبضيذ

 

 

 

ٕيٜذاسي داسٗٛب سا اص دمتش داسٗسبص، ٖٛيبُ تح٘يٌ ىشفتٔ داسٗ اص ٕح٘ٙ  -1

ىبٙ داسٗٛبي خ٘د سا دس اتّ٘جيَي مٚ صيش ٕ٘س  داسٗخبٕٚ ثپشسيذ ٗ ٛيچ

( حتي دس صّستبٓ)آفتبة پبسك ضذٙ است ٗ يب دس ضيطٚ عقت اتّ٘جيٌ 

داسٗٛبي يخچبٍي سا دس ظشٗف ّخص٘ظ ٗ ْٛشاٙ ثب يخ ٗ يب . قشاس ٕذٛيذ

 .مٖٖذٙ حٌْ ْٕبييذ ظشٗف خٖل

اي، ٕجبت،  ْٛشاٙ داضتٔ دستيبٙ يب ٕ٘اس مٖتشً قٖذ خ٘ٓ، قٖذ حجٚ -2

ْٛشاٙ . ثيسن٘ئيت ٗ آة ّي٘ٙ ثشاي دسّبٓ مبٛص احتْبٍي قٖذ خ٘ٓ

 (.ّبٕٖذ ّي٘ٙ ٗ سبٕذٗيچ م٘چل)داضتٔ ّيبٓ ٗعذٙ ّٖبست 

ٛبي  ميسٚدس ص٘ست ّ٘اجٚ ضذٓ ثب  ضْٔ إجبُ خبٕٚ تنبٕي ٗ ىشدىيشي، -3

داسٗٛبيي مٚ ، ّحت٘ي قشظ، مپسً٘ ٗ يب ضشثت ٕيْٚ ّصشف ضذٙداسٗ 

 .تبسيخ إقضبي إٜٓب فشا سسيذٙ است، اص ثستٚ ثٖذي اصَي خبسج ْٕبييذ

ٛبي تبسيخ ّصشف ىزضتٚ سا دس ميسٚ صثبٍٚ ثشيضيذ ٗ  ٛب ٗ سشٕو آّپً٘ -4

 .ّعذُٗ مٖيذ

 .ٛبي آٓ سا دٗس ثشيضيذ ٛب سا دس فبضالة خبٍي مشدٙ ٗ ضيطٚ ضشثت -5

خص٘ظ ثيْبسآ ّجتال ثٚ فطبس خ٘ٓ ثبال، ثٜتش است دستيبٙ فطبس دس  -6

سٖج ٗ داسٗٛبي ّصشفي ْٛشاٙ ثيْبس ثبضذ ٗ اص ّصشف ّ٘اد غزايي حبٗي 

 .ْٕل ّبٕٖذ آجيٌ ٗ تٖقالت ٗ ّ٘اد غزايي چشة خ٘دداسي ض٘د

ّْنٔ است دس ايبُ تعغيالت عيذ دستشسي ضْب ثٚ دس تعغيالت  -7

تعغيَي إٜٓب ّقذٗس ٕجبضذ ٍٗي ْٛيطٚ  داسٗخبٕٚ ٛبي سٗصإٚ ثٚ دٍيٌ

داسٗخبٕٚ ٛبي ضجبٕٚ سٗصي ٗ ثشخي داسٗخبٕٚ ٛبيي مٚ َّضُ ثٚ ثبص ث٘دٓ 

داسٗخبٕٚ ثٚ ص٘ست ضيفت اص پيص تعيئ ضذٙ ّي ثبضٖذ، قبثٌ دستشسي 

 .ٛستٖذ

چٖبٕچٚ ضْب ٗ يب ثستيبٕتبٓ، داسٗيي سا ثٚ ص٘ست ّشتت ّصشف ّي مٖيذ،  -8

ٕيبص ٗ تب پبيبٓ تعغيالت ٗ ضْٔ سفش دس  ّغْئٔ ض٘يذ داسٗ سا ثٚ حذ

داسٗٛبي ضذ تطٖج،  چشا مٚ ثسيبسي اص داسٗٛب ّبٕٖذ. اختيبس داسيذ

داسٗٛبي ثيْبسيٜبي قَجي، داسٗٛبي ضذ افسشدىي ٗ اختالالت سٗإي، 

داسٗٛبي ضذ ديبثت ٗ چشثي خ٘ٓ ٗ ثشخي داسٗٛبي ّسنٔ ٗ ْٛچٖئ 

ع ٕبىٜبٕي ائ داسٗٛب، إٓتي ثي٘تيل ٛب ثبيذ ّشتت ّصشف ضٕ٘ذ ٗ قظ

 .ثيْبس سا دچبس ّطنٌ خ٘اٛذ مشد

 

  

 
 

ثسيبسي اص داسٗٛب ٗ ّحص٘الت خبٕيي ّبٕٖذ ج٘ٛش ْٕل، ّ٘اد ض٘يٖذٙ  -1

ّبٕٖذ ّشه )ٗ ٍل ثش، الك پبك مٔ، سُْ٘ حطشٙ مص ٗ جٕ٘ذٙ مص 

دس ص٘ست ثَعيذٙ ضذٓ ٗ ت٘إٖذ  ، تيٖش، ضذيخ، ثٖضئ ٗ ٕفت ّي(ّ٘ش

 .تْبس ثب پ٘ست ٗ چطِ ٗ يب دس ص٘ست تٖفس، ثسيبس سْي ثبضٖذ

ٛبي ض٘يٖذٙ ٗ پبك  دس ٖٛيبُ استفبدٙ اص ّ٘اد ضيْيبيي ٗ فشآٗسدٙ -2

ٛب سا ثبص مٖيذ تب ٛ٘ا ثٚ خ٘ثي دس ّحيظ جشيبٓ داضتٚ  مٖٖذٙ، پٖجشٙ

ٕٖذٙ اص اختالط ّ٘اد ضيْيبيي ّبٕٖذ ج٘ٛش ْٕل ٗ ّ٘اد سفيذ ك. ثبضذ

ثخبسات ٗ ىبصٛبي ٕبضي اص ائ اختالط . ٗ ٍل ثش جذاً خ٘دداسي مٖيذ

 .ثسيبس سْي ٗ خفٚ مٖٖذٙ ٛستٖذ

داسٗٛبي خ٘د سا دس ّقبثٌ چطِ م٘دمبٓ ٕخ٘سيذ، چشا مٚ م٘دمبٓ اص  -3

سفتبس ثضسىسبالٓ تقَيذ ّي مٖٖذ ٗ ّْنٔ است ثٚ دٗس اص چطِ ٗاٍذئ 

 .داسٗٛب سا ثٚ دٛبٓ ثجشٕذ

مٚ ثي )اً ثشٗص ّسّْ٘يت ثب ىبص ّٕ٘٘مسيذ مشثٔ جٜت مبٛص احتِ -4

ثبيذ يل سيستِ تٜ٘يٚ ٛ٘ا دس ( سْي است "سٕو، ثي ث٘ ٗ ضذيذا

ٛبي ىشّبصا ٗ  اص سالّت ٗ استبٕذاسد ث٘دٓ دستيبٙ "دائْب. ّحيظ ثبضذ

ٗسبيٌ خ٘ساك پضي اعْيٖبٓ حبصٌ مٖيذ ٗ دٗدمص ائ ٗسبيٌ سا 

 .مٖتشً مٖيذ

 داساي ثخبسي ٕفتي يب ىبصي حبٍتچٖبٕچٚ دس يل ّحيظ ثستٚ ٗ  -5

 تٜ٘ع، سشىيجٚ ٗ خ٘اة آٍ٘دىي داضتيذ، سشيعبً ثقيٚ سا دس        

 .جشيبٓ ثيزاسيذ

اىش ّطن٘ك ثٚ ّسّْ٘يت ثب ّٕ٘٘مسيذ مشثٔ ٛستيذ سشيعبً ّحيظ سا  -6

ٛش ضخصي مٚ ثب ىبص ّٖ٘مسيذ مشثٔ دس تْبس ث٘دٙ ٗ . تشك مٖيذ

ف٘ساً ت٘سظ پضضل ّعبيٖٚ  داساي عاليِ ّاليِ تب ّت٘سظ است ثبيذ

ٕ٘صادآ ٗ افشاد ّسٔ، صٕبٓ حبَّٚ، افشادي مٚ داساي ٕبساحتي ٛبي . ض٘د

قَجي عشٗقي ٛستٖذ چٖبٕچٚ ثب ائ ىبص دس تْبس ثبضٖذ حتي دس 

 .ص٘ست ٕذاضتٔ عالّت حتْبً ثبيذ ت٘سظ پضضل ّعبيٖٚ ضٕ٘ذ

ٗص ّسّْ٘يت ٗ ّشه ٕبضي اص ث٘تٍ٘يسِ دس اثش غزا ٗ مٖسشٗ آٍ٘دٙ ثش -7

ثيْبس ّجتال سشيعبً ثبيذ ثٚ يل ّشمض . ّي مٖذ ٗ ثسيبس مطٖذٙ است

 .دسّبٕي ّجٜض، جٜت تضسيق داسٗي ضذ سِ ّٖتقٌ ض٘د

ٕبُ داسٗي ّصشفي ٗ ّيضآ ّصشف آٓ سا ثٚ خبعش ثسپبسيذ ٗ يب  -8

 .يبدداضت مٖيذ تب دٗص تنشاسي ّصشف ٕنٖيذ

 
 

 
 

 

 

 

ٕح٘ٙ ّصشف صحيح داسٗٛب   •

تذاخٌ ّصشف ْٛضّبٓ داسٗٛب ثب ِٛ ٗ ثب ّ٘اد غزايي   •

ّصشف داسٗٛب دس دٗسآ ثبسداسي ٗ ضيشدٛي   •

ع٘اسض جبٕجي ٕبضي اص ّصشف داسٗٛب   •

سبصىبسي ٗ ٕح٘ٙ اختالط داسٗٛبي تضسيقي   •

ّسّْ٘يت ثب داسٗٛب، سُْ٘ ٗ ّ٘اد ضيْيبيي، ىيبٛبٓ ٗ ىبصٛبي  •

سْي، ىضيذىي ٛب  

 

 
 

دز شميىٍ بطًز کلي ي دز صًزت وياش مي تًاويد سًاالت خًد زا 

با ، با مًضًعات ذيل، اطالعات دازييي ي مًازد مسمًميت

کازشىاسان مساکص اطالع زساوي دازيَا ي سمًم ساشمان غرا ي 

 :دزميان بگرازيد 09646دازي بٍ شمازٌ تلفه 

 َاي دازييي دز ايام وًزيش تًصيٍ

 

 َا َايي بساي پيشگيسي اش مسمًميت تًصيٍ
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