 -9آیا هکول ّا اس خولِ ٍیتاهیيّا ٍ هَاد هؼذًی هی

 -12آیا خَردى سًدثیل هی تَاًذ تِ خلَگیزی اس اتتال تِ کٍَیذ

تَاًٌذ اس اتتال تِ کٍَیذ 19در افزاد سالن خلَگیزی

 19کوک کٌذ؟

کٌٌذ یا در افزاد هثتال تِ تیواری هٌدز تِ درهاى
ضًَذ؟
خیز .در حال حاضز ّیچ دستَرالؼول هذًٍی در

سهیٌِ هصزف هکول ّای ریش هغذی تزای پیطگیزی اس
کٍَیذ  19در افزاد سالن یا درهاى تیواراى هثتال ٍخَد
ًذارد .ریش هغذی ّا تزای ػولکزد سیستن ایوٌی تذى
تسیار حیاتی ّستٌذ ٍ ًقطی حیاتی در ارتقاء سالهت

خیزّ .یچ ضَاّذی هثٌی تز اثز حفاظتی هصزف سًدثیل در
هقاتل اتتال تِ کٍَیذ  19در افزاد ٍخَد ًذارد .اگزچِ ،سًدثیل اس
خولِ غذاّایی است کِ دارای خَاظ ضذ هیکزٍتی ٍ ضذ
التْاتی است.
 -13آیا پزٍتیَتیک ّا هی تَاًٌذ اس اتتال تِ کٍَیذ  19خلَگیزی

کٌٌذ؟

ٍ افشایص ارسش تغذیِای یک هادُ غذایی دارًذ .در

خیز .پزٍتیَتیکّا هیکزٍارگاًیسنّای سًذُ ای ّستٌذ کِ تِ

صَرت ا هکاى ،هصزف ریش هغذی ّا تایذ اس یک رصین

طَر کلی تِ غذاّا اضافِ هیضًَذ ٍ یا تِ ػٌَاى هکول رصین

غذایی هتؼادل ٍ هتٌَع اس خولِ هیَُ ّا ،سثشیدات ٍ

غذایی هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ تا سالهتی افزاد تِ دًثال

غذاّای حیَاًی تذست آیذ.

هصزف آىّا تاهیي ضَد .اگزچِ ،در حال حاضز ّیچ ضَاّذی

 -10آیا اگز افزاد در هؼزض ًَر خَرضیذ قزار ًگیزًذ،

هثٌی تز اثز تخطی استفادُ اس پزٍتیَتیک ّا تزای کوک تِ

تِ هکول ّای ٍیتاهیي ً Dیاس است؟

خلَگیزی ٍ یا درهاى کٍَیذ ٍ 19خَد ًذارد.

ٍیتاهیي  Dهی تَاًذ تا قزار گزفتي در هؼزض ًَر

 -14آیا خَردى سیز هی تَاًذ در خلَگیزی اس اتتال تِ کٍَیذ

خَرضیذ ،در تذى ایداد ضَد ٍ یا اس طزیق هصزف هَاد
غذایی اس خولِ هاّیّای چزب هاًٌذ هاّی آساد،

 19کوک کٌٌذُ تاضذ؟

هاّی تي ٍ هاّی خال هخالی ،رٍغي خگز هاّی ،خگز

خیزّ .یچ ضَاّذی ٍخَد ًذارد کِ ًطاى دّذ خَردى سیز

گاٍ ،پٌیز ٍ سردُ تخن هزؽ تذست آیذ .ایي ٍیتاهیي تا

تاػث هحافظت اس افزاد در تزاتز کٍَیذ  19هیگزدد .اگزچِ ،سیز

هصزف هکولّا ًیش تزای تذى قاتل تاهیي است.

غذایی است کِ دارای خَاظ ضذ هیکزٍتی هیتاضذ.

در ضزایطی کِ سطح ٍیتاهیي  Dدر افزاد ،کن ٍ یا در

 -15آیا افشٍدى فلفل تِ سَج ٍ یا سایز ٍػذُ ّای غذایی

حذ هزس است ٍ یا ایٌکِ غذاّای غٌی ضذُ تا ٍیتاهیي

هیتَاًذ در خلَگیزی ٍ یا درهاى کٍَیذ  19کوک کٌذ؟

هصزف ًوی ضًَذ ٍ قزار گزفتي در هؼزض ًَر خَرضیذ
هحذٍد است ،هصزف هکول ٍیتاهیي  Dدر دٍسّای
تَصیِ ضذُ ٍ 600- 200احذ تیي الوللی ( تستِ تِ
سي) ٍ یا طثق دستَرالؼولّای هلی هوکي است در

خیزّ .یچ ضَاّذی دال تز ایٌکِ کِ افشٍدى فلفل تٌذ تِ غذا
هیتَاًذ سثة خلَگیزی اس اتتال ٍ یا درهاى کٍَیذ  19ضَد

ٍخَد ًذارد.

ًظز گزفتِ ضَد ٍ تَصیِ هیضَد.

 -11چایّای گیاّی یا هکولّای گیاّی ٍخَد دارد
کِ تتَاًذ در خلَگیزی ٍ یا درهاى کٍَیذ  19کوک
کٌٌذُ تاضذ؟

هٌثغ
www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-diseasecovid-19-food-safety-and-nutrition

خیز .در حال حاضز ّیچ ضَاّذی هثٌی تز اثز تخطی
هصزف دهٌَشّای گیاّی یا هکولّای گیاّی تزای

خلَگیزی یا درهاى ایي تیواری ٍخَد ًذارد.

ارتثاط تا ها
آدرس  :یشد  ،هیذاى ػالن  ،داًطگاُ ػلَم پشضکی ضْیذ صذٍقی یشد
داًطکذُ تْذاضت  ،هزکش تحقیقات سالهت ٍ ایوٌی غذا
تلفي 035- 38209144 :

ًواتز 035 – 38209119 :

پست الکتزًٍیک rcfhs.ssu@gmail.com
تارًوا

http://rcfhs.ssu.ac.ir/

بیواری کووید19
ایونی غذا و تغذیه
هزکز تحقیقات سالهت و ایونی غذا
دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم
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 - 4آیا ٍیزٍس ػاهل کٍَیذ  19هی تَاًذ اس طزیق هصزف غذاّای پختِ
ضذُ اس خولِ هحصَالت حیَاًی هٌتقل ضَد؟
در حال حاضز ّیچ ضَاّذی هثٌی تز ایٌکِ کٍَیذ  19اس طزیق هَاد
غذایی قاتل اًتقال است ٍخَد ًذاردٍ .یزٍس ػاهل کٍَیذ 19را هی تَاى
در دهایی هطاتِ تا سایز ٍیزٍس ّا ٍ تاکتزی ّای ضٌاختِ ضذُ هَخَد

در هَاد غذایی اس تیي تزد .غذاّایی هاًٌذ گَضت ،هزؽ ٍ تخن هزؽ تایذ
ّویطِ کاهالً پختِ ٍ حذاقل در دهای  70درخِ ساًتیگزاد پختِ ضًَذ.

 -1آیا کٍَیذ  19اس طزیق هصزف هیَُ ّا ٍ سثشیدات تاسُ قاتل اًتقال
است؟
در حال حاضز ّیچ ضَاّذی هثٌی تز ایٌکِ کٍَیذ  19اس طزیق هَاد
غذایی اس خولِ هیَُ ّا ٍ سثشیدات قاتل اًتقال تِ افزاد استٍ ،خَد
ًذارد .هیَُ ّا ٍ سثشیدات تاسُ تخطی اس یک رصین غذایی سالن ّستٌذ
کِ هصزف آًْا تایذ هَرد تزغیة قزار تگیزد.

قثل اس طثخ ،هحصَالت حیَاًی خام تایذ تا احتیاط کٌتزل ضًَذ تا اس
سزایت آلَدگی تِ غذاّای پختِ ضذُ خلَگیزی ضَد.

 -5آیا هزاخؼِ تِ فزٍضگاُ ّای هَاد غذایی
ٍسایزتاسارّای هَاد غذایی تی خطز است؟

تلِ .تا رػایت اقذاهات پیطگیزاًِ سیز ،هزاخؼت تِ فزٍضگاُ ّای هَاد
غذایی ٍ تاسارّا ایوي هیتاضذ:

 -2چگًَِ تایذ هیَُ ّا ٍ سثشیدات را در سهاى ّوِ گیزی کٍَیذ 19
تطَیین؟
هیَُ ّا ٍ سثشیدات را تِ رٍضْای رایح کِ در ّز ضزایط دیگزی اًدام

هی دّیذ تطَییذ .قثل اس دست سدى تِ آًْا ،دستاى خَد را تا آب ٍ



قثل اس ٍرٍد تِ فزٍضگاُ دستّای خَد را تا ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّا
تویش کٌیذ.



در ٌّگام سزفِ ٍ ػطسِ ،صَرت خَد را تا آرًح تپَضاًیذ.



حذاقل یک هتز اس دیگزاى فاصلِ داضتِ تاضیذ ٍ اگز ًوی تَاًیذ ایي  -7تْتزیي ضذ ػفًَی کٌٌذُ خاًگی تزای سطَح چیست؟

صاتَى ضستِ ،سپس هیَُ ّا ٍ سثشیدات را کاهالً تا آب تویش تطَییذ،

فاصلِ را حفظ کٌیذ ،اس هاسک استفادُ کٌیذ (اکٌَى تزای ٍرٍد تِ

هخصَصاً اگز آًْا را تصَرت خام هصزف هیکٌیذ.

تسیاری اس فزٍضگاُّا ،استفادُ اس هاسک الشاهی است).


 - 3آیا ٍیزٍس ػاهل کٍَیذ  19هی تَاًذ در سطح تستِ تٌذی هَاد
غذایی تقا داضتِ ٍ سًذُ تواًذ؟
ٍیزٍس کزًٍا تزای تکثیز ٍ سًذُ هاًذى ،تِ یک حیَاى سًذُ یا هیشتاى

تستِ تٌذی هَاد غذایی ٍخَد ًذارد.

ضذ ػفًَی کزدى تستِ تٌذی هَاد غذایی ضزٍری ًیست ،اها پس اس

تواس تا تستِ ّای هَاد غذایی ٍ قثل اس هصزف غذا تایذ دست ّا تِ
درستی ضستِ ضًَذ.

استفادُ هی ضًَذ تِ طَر هَثزی ٍیزٍس را اس سطَح پاک هیکٌٌذ.

پس اس ٍرٍد تِ هٌشل ٍ ّوچٌیي تؼذ اس خاتدایی هحصَالت خزیذاری تزای تویش کزدى ٍ ضذ ػفًَی کزدى سطَحی کِ یقیٌا آلَدُ ّستٌذ،
ضذُ ،دستاى خَد را کاهالً تطَییذ.
تایذ اس ضذ ػفًَی کٌٌذُّای ضذ ٍیزٍسی ،هاًٌذ ّیپَکلزیت سذین

در حال حاضز ّیچ هَرد تاییذ ضذُای اس اًتقال کٍَیذ  19اس طزیق غذا یا

اًساًی احتیاج دارد ٍ ًوی تَاًذ در سطح تستِّای غذایی تکثیز ضَد.

هحصَالتی کِ تِ طَر هؼوَل تزای ًظافت ٍ ضذ ػفًَی خاًگی

 -6آیا تحَیل هَاد غذایی ٍ تَسیغ در هحل تَسط افزاد ،تی خطز است؟

 ٍ 0/05 %ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّایی تا پایِ الکل اتاًَل (حذاقل ) 70٪
استفادُ ضَد.
 -8تزای تقَیت سیستن ایوٌی تذى چِ غذاّایی تایذ هصزف ضَد؟
خْت تقَیت سیستن ایوٌی تذى ،تِ تسیاری اس هَاد هغذی ًیاسهٌذ

تلِ .اگز تَلیذ کٌٌذُ تْذاضت فزدی را رػایت کٌذ ،هَاد غذایی کاهال ایوي

است .هصزف اًَاع غذاّا اس خولِ غالت کاهل ،حثَتات ،سثشیدات ،هیَُ

ٍ تی خطز ّستٌذ .پس اس تحَیل گزفتي غذا ،دستّا تایذ تِ درستی

ّا ،هغشّا ٍ غذاّای حیَاًی تزای داضتي یک رصین غذایی سالن ٍ

ضستِ ضًَذ.

هتؼادل تَصیِ هی ضَد .تاکٌَى ّیچ هادُ غذایی ٍخَد ًذارد کِ اس اتتال
تِ کٍَیذ  19خلَگیزی کٌذ.
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