
 یینانوافاصله گذاري اجتماعی و رعایت بهداشت در  

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

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

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

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

 .کنیم

   در صــورت مواجــه بــا فــردي از کارکنــان نــانوایی کــه عالیــم ســرماخوردگی ماننــد ســرفه و یــا ســایر عالیــم

 مدیریت آن جا اطالع دهیم.   متصدي و تنفسی دارد، به

  دهیمکاهش  نانوایی راکارکنان با مواجهه چهره به چهره.   

  متـر  کیـ صـله  فا تیـ سـاب رعا بـا احت  ییفضـا  ییکـه نـانوا  مگـر آن  خـودداري کنـیم.   ییداخل نـانوا  بهورود از 

 داشته باشد.را نفر  پنج يحداکثر برا

  در نقـاط و محـل  خـط کشـی  کنـیم و در صـورت وجـود    رعایـت  را فاصله حـداقل یـک متـر     نانواییدر صف ،-

 هاي تعیین شده بایستیم.

    بالفاصـله در سـطل   را  دسـتمال اسـتفاده شـده    ودهـان و بینـی خـود را بپوشـانیم     در هنگام سـرفه و عطسـه

کـه دسـتمال وجـود نداشـت از قسـمت داخلـی آرنـج موقـع سـرفه و عطسـه           در صـورتی بیاندازیم. زباله در دار 

   کنیم.استفاده 

  عنوان مثال استفاده از تهویه ه ب( جریان باشددر هواي تازه و باشد داشته تهویه مناسب  نانواییتوجه کنیم

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

 .استعمال دخانیات در محیط نانوایی ممنوع است 

  لبـاس کـار    مجهـز بـه وسـایل حفاظـت فـردي ماننـد دسـتکش، ماسـک و         در نـانوایی کارگران توجه کنیم که

 .مناسب باشند

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



  استفاده نکنیم. نانواییاز آبخوري و یا آب سرد کن در محیط 

  وکــش قابــل روئیــت محلــی در واحــد صــنفی بــه صــورت کامــل بــا ر نــان هــاي فــانتزي وتوجــه کنــیم کــه

 شده باشد.پوشیده 

 موظـف اسـت یـک جعبـه دسـتمال کاغـذي بـه منظـور اسـتفاده شـاغلین و           نـانوایی  مالـک  یـا   مدیر، متصدي

 .مشتریان در کنار دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد

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

 نـان در نـانوایی خنـک شـود. بهتـر اسـت نـان را        اجازه ندهیم	قـرار داده و   نـان پارچـه   و یـا  غ داغ در سـفره دا

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

 برس و سایر وسایل مشترك در نانوایی استفاده نکنیم.کاتر ،از چاقو ،   

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

  یــا  هــا وپاســتفاده از او یــا آنالیــن ورت صــ بــه"ترجیحــاخــودداري کنــیم و پرداخــت وجــه نقــد از پرداخــت

 انجام دهیم. خودمانصرفا باشد و  کارتخوان

  پشـت   مالبتـه دقـت کنـی    هـا بـرویم.  محض ورود به خانه، اول دسـت هـا را بشـوییم، سـپس بـه سـراغ نـان       به

 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 حرارت نان نبودن آلوده از اطمینان راه تنها.  

 بعـد از خریـد،   شـوند امـا بـراي اطمینـان     اي بـدون دخالـت دسـت تولیـد و بسـته بنـدي مـی       هاي کارخانهنان

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

 ــراي ــ ب ــات    مالاع ــت نک ــدم رعای ــزارش ع ــتو گ ــا    یبهداش ــا ب ــانوایی ه ــن  در ن ــماره تلف ــامانه « 190ش س

  .تماس بگیریم »یوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک اتیشکا ییپاسخگو

  

 


