
  میادین و بازارهاي میوه و تره باردر فاصله گذاري اجتماعی و رعایت بهداشت 

عروقی، فشارخون، دیابت، بیماري هاي تنفسی و ...) و یا -در صورتی که بیماري زمینه اي (مانند بیماري قلبی -

 خودداري کنیم. خریدنقص ایمنی (شیمی درمانی، پیوند اعضا و ...) داریم حتی المقدور از رفتن به 

خودداري  خریددر هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلودرد و یا تنگی نفس از رفتن به  -

 .کنیم

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

 در هنگام خرید حتما از ماسک و دستکش استفاده کنیم. -

 رعایت کنیم.مراکز خرید، هاي ورود و خروج و مسیرفاصله یک یا دو متر را در صف ها  -

 اجتناب کنیم. در مراکز خرید، ازدحام هاي شلوغ و پراز حضور و توقف در محل -

 خرید کنیم. ،است جریاندر هواي تازه و  دارند تهویه مناسباز مراکزي که  -

اطمینان حاصل شود  خریدو مراکز میوه و تره بار  قبل از استفاده از چرخ دستی هاي مورد استفاده در میادین -

 باشد.که گندزدایی شده 

که عالیم سرماخوردگی مانند سرفه و یا سایر  مراکز خریدمیادین میوه و تره بار و  رصورت مشاهده شاغلین ددر  -

 ، به مدیریت اطالع دهیم. ندعالیم تنفسی دار

افظت فردي مانند ماسک، دستکش محوسایل مراکز خرید از میادین میوه و تره بار و توجه کنیم که شاغلین در  -

 و ... استفاده کرده باشند.

بالفاصله در سطل زباله در را  دستمال استفاده شده ودهان و بینی خود را بپوشانیم  ،در هنگام سرفه و عطسه -

 کنیم.که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده در صورتیبیاندازیم. دار 

 خرید از دست زدن به چشم، دهان و بینی خودداري کنیم. در هنگام -

در هنگام خرید از دستکش یکبار مصرف استفاده کنیم و پس از پرداخت وجه به  براي جلوگیري از آلودگی -

 یم.زباله دردار بیاندازصندوقدار، دستکش را در سطل 

 استفاده نکنیم. میوه و تره بار خرید و میادیناز آبخوري و یا آب سرد کن در مراکز   -

  ممنوع است. مراکز خریدمحیط هاي سربسته و استعمال دخانیات در  -

 آجیل و خشکبار را به صورت بسته بندي شده و داراي مجوز خرید کنیم. -



 اي که بدون پوشش محافظتی و قابل رویت است، خودداري کنیم.از خرید آجیل و خشکبار به صورت فله -

بندي و داراي مجوز قانونی خرید نواع گوشت دام، ماهی و طیور) به صورت بستههاي گوشتی ( مرغ، ااز فرآورده -

  کنیم.

به  خریدگوشت مرغ، گوسفند و گاو را به صورت کامل و بسته بندي خریداري کنیم و در صورت لزوم و نیاز به  -

 از محصوالت داراي پروانه استفاده کنیم. ،صورت قطعه بندي

 ما و با رعایت بهداشت فردي و بهداشت تجهیزات انجام گیرد.چرخ کردن گوشت باید در حضور  -

ها را ، ضدعفونی و شستشوي دستمیوه و تره بار در صورت استفاده از سرویس هاي بهداشتی در میادین -

 فراموش نکنیم.

 باشد ها ویا کارتخوانپاستفاده از او یا آنالین ورت ص به"ترجیحاخودداري کنیم و پرداخت وجه نقد از پرداخت  -

 .انجام دهیم خودمانصرفا و 

شــماره بــا  و میــادین میــوه و تــره بــار مراکــز خریــددر  یبهداشــتو گــزارش عــدم رعایــت نکــات  مالاعــ بــراي -
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