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 تسن اهلل الزحوي الزحین                                    

 

 عایت پزٍتىل تْذاضتی حیي وزًٍا در داًطگاّا ٍ هذارسر

 هذارس تزای اهىاًاتی: هٌْذسی ٍ اداری وٌتزل

 

 .وٌیذ هحذٍد را ّا گزٍُ تیي وزدى هخلَط

/  واروٌاى ّواى تا رٍس ّز آهَساى داًص اس گزٍُ ّواى وِ وٌیذ حاغل اعویٌاى

 سایز تا تعاهل ٍ تواًٌذ هوىي حذ در( تعَیض والس ّیچ هثال عٌَاى تِ) هعلواى

 ٍ تزًاهِ استزاحت ، هثال عٌَاى تِ) وٌیذ هحذٍد را هعلواى ٍ وارهٌذاى ، والسْا

 (.هختلف ّای سهاى در غذایی ّای ٍعذُ

 یادگیزی وٌٌذگاى ووه سایز یا ّا تاسی ، لَاسم ، وتاب گذاضتي اضتزان تِ اس

 داًص تیي ، است ضزٍری عزضِ تَدى هحذٍد دلیل تِ اضتزان اگز. وٌیذ خَدداری

 .ذضًَ عفًَی ضذ ٍ تویش هختلف آهَساى

 را گزٍّی درٍى جلسات ٍ رٍیذادّا ٍ هیذاًی سفزّای ، تزًاهِ اس خارج فعالیتْای

 .وٌیذ هحذٍد

 .وٌیذ هحذٍد را داٍعلثاى ٍ ضزٍری غیز وٌٌذگاى تاسدیذ ، هزالثاى ٍرٍد

 هتزی 2 فاغلِ ، هذرسِ تِ رٍی پیادُ ٌّگام در وِ وٌیذ تزغیة را آهَساى داًص

 .وٌٌذ حفظ را وٌٌذ ًوی سًذگی تا آًْا وِ را وساًیاس
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 .وٌیذ ایجاد ّایی پزٍتىل ، اهتحاى ٌّگام در هزالثیي تا تواس وزدى هحذٍد تزای

 اس تَاًٌذ ًویٍرٍد ٍ خزٍج  ٌّگام در آًْا هزالثاى وِ ، آى اس خزٍج ٍ ٍرٍد تا را هىاًی

 ٍ سهیي رٍی ًَار یا ، گچ ، رًگ) تػزی ّای ًطاًِ. وٌیذ هطخع ، وٌٌذ عثَر آى

ٍرٍد ٍ  حیي در وٌیذ تطَیك را هزالثاى. "ًىٌیذ عثَر" ًمغِ تا وٌیذ اضافِ را( عالئن

 .وٌٌذ استفادُ غَرت هاسه یا غَرت پَضص اس ،خزٍج

 دٍچزخِ/  سیىلت هَتَر/  اتَهثیل اس وزدى خارج ٌّگام وٌیذ تطَیك را هزالثاى

 در ضلَغی ٍ وزدى هخلَط وزدى هحذٍد اس ، وَدواى وزدى جوع/  وزدى تزن ٌّگام

 وٌٌذ. خَدداری ٍرٍد ٍ خزٍج ًمغِ

 

 .وٌیذ اغالح را والس تٌذی عزح

. داضتِ تاضٌذ فاغلِ ّن اس هتز 2 حذالل هیش/  فضا ّای غٌذلی ، اهىاى غَرت در

 .دّیذ ارائِ فاغلِ راٌّوایی تزای را گچ یا ًَار هاًٌذ تذًی ّای ًطاًِ

 یه در فمظ آهَساى داًص تگذاریذ. ضَیذ رٍتزٍ جْت یه در جذاٍل/  هیشّا توام تا

 .تٌطیٌٌذ هیش عزف

 

 هطتزن اضیاء

 ، است هطىل آًْا وزدى عفًَی ضذ یا وزدى تویش وِ هَاردی گذاضتي اضتزان تِ اس

 .وٌیذ خَدداری
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 هوىي حذ تا تاال لوس تا اضیاء اضتزان رساًذى حذالل تِ تزای وافی هٌاتع تأهیي

 تجْیشات ، خَد تجْیشات آهَساى داًص اس یه ّز اختػاظ ، هثال عٌَاى تِ)

 یه تَسظ تجْیشات ٍ تجْیشات اس استفادُ وزدى هحذٍد یا( رایاًِ ، آسهایطگاّی

 سهاى  تیي وزدى عفًَی ضذ ٍ وزدى تویش ٍ سهاى یه در آهَساى داًص اس گزٍُ

 .اس آًْا استفادُ

 آهَسضی ووه ٍسایل سایز ٍ للن ، وتاب ، الىتزًٍیىی ّای دستگاُ اضتزان اس

 .وٌیذ خَدداری

 

 تَْیِ

 َّا گزدش ٍ وٌٌذ هی وار درستی تِ تَْیِ ّای سیستن وِ وٌیذ حاغل اعویٌاى

 ٍ ّا پٌجزُ وزدى تاس تا هثال عٌَاى تِ ، ذٌدّ هی افشایص اهىاى حذ تا را آساد َّای

 عٌَاى تِ) سالهتی یا ایوٌی خغز ایجاد تاعث اهز ایي وار ایي اًجام غَرت در. درّا

 یا ّا داًطىذُ ، داًطجَیاى تزای( آسن عالئن ایجاد ،پزت ضذى تِ پاییيخغز ، هثال

 ضَد هی هزوش ایي اس استفادُ تا وارهٌذاى

 . ًىٌیذ تاس را در ٍ پٌجزُ

 آب ّای سیستن

 ، آب تا هزتثظ تیواریْای سایز ٍ لژیًَزّا تیواری تِ اتتال خغز رساًذى حذالل تِ تزای

 ٍیژگی ٍ ّا سیستن ولیِ وِ ضَد حاغل اعویٌاى تا دّیذ اًجام را السم الذاهات

( تشئیٌیآتْای  ، آتسزدوي ، ظزفطَیی سیٌه ضیزّای ، هثال عٌَاى تِ) آب ّای

 هٌلثع. است خغز تی آًْا اس استفادُ در تسْیل هذت عَالًی ضذى تعغیل اس پس
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 را داًطجَیاى ٍ وارهٌذاى ، اساتیذ اها ، ضًَذ عفًَی ضذ ٍ تویش تایذ آضاهیذًی

 حذالل تِ آب هٌاتع لوس ٍ استفادُ در تا تیاٍرًذ را خَد آب وِ وٌیذ تطَیك

 .تزسٌذ

 ضذُ اغالح ّای تٌذی عزح

. دارًذ فاغلِ ّن اس ساًتی هتز 180 ، اهىاى غَرت در حذالل هیش/  فضا ّای غٌذلی

 ، ّا غٌذلی تیي ساًتی هتز 180 فاغلِ اس اعویٌاى تزای ، سخٌزاًی ّای سالي تزای

 .تگیزیذ ًظز در را ّا ردیف ٍ ّا غٌذلی رٍی سدى ضذعفًَی 

 .وٌیذ تزگشار تشرگتز اتالْای در را وَچىتز والسْای

 تعذاد واّص تِ وِ تگیزیذ یاد دٍر راُ اس تَاًیذ هی ، حضَری والسْای تز عالٍُ

 .وٌذ هی ووه حضار در وٌٌذگاى ضزوت

 ، هثال عٌَاى تِ) عولی یادگیزی ّای فزغت هطغَل افزاد تیي وافی فاغلِ

 .وٌیذ فزاّن( ای حزفِ ّای هْارت ساخت ّای فعالیت ، ّا آسهایطگاُ

 هثالً) وٌیذ ایجاد IHE ًملیِ ٍسایل در را داًطجَیاى تیي فاغلِ اهىاى غَرت در

 (.ردیف تِ ایستادى

 جسوی راٌّواّای ٍ هَاًع

 تِ ، وٌیذ ًػة را ّا پارتیطي ٍ عغسِ هحافظ یا ضیلذ هاًٌذ ، جسوی هَاًع

 است دضَار افزاد تزای ضذى جذا ّن اس ساًتیوتز 180 حذالل وِ هٌاعمی در خػَظ

 (.پَل غٌذٍق هثال عٌَاى تِ)
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 وٌیذ تْیِ را دیَارّا رٍی عالئن ٍ رٍّا پیادُ یا وف رٍی ًَار هاًٌذ جسوی راٌّواّای

 اس هَالع سایز در ٍ خغَط دروتز ساًتی 180 حذالل افزاد وِ ضَد حاغل اعویٌاى تا

 .دارًذ فاغلِ ّن

 عوَهی فضاّای

 ، تاسی ّای اتاق ، خَری ًاّار ّای سالي هاًٌذ هطتزن فضاّای اهىاى غَرت در

 هحذٍد ٍ هثَْت اس استفادُ ، غَرت ایي غیز در. تثٌذیذ را ّا سالي ٍ ٍرسش اتاق

 تَاًٌذ هی ّوِ ایٌىِ اس اعویٌاى تزای سهاى یه در هجاس افزاد تعذاد وزدى

 .وٌٌذ عفًَی ضذ ٍ تویش استفادُ تیي ٍ ، تواًٌذ دٍر یىذیگز اسساًتی هتز  180حذالل

 ٍ حوام ّای سیٌه تیي ، پالستیىی اًعغاف لاتل ّای غفحِ هاًٌذ ، جسوی هَاًع

 اضافِ ، ًثاضیذ ّن اس ساًتی هتز 180 حذالل وِ ٌّگاهی خػَظ تِ تختخَاتْا تیي

 .وٌیذ

 غذا سزٍیس

 وافِ اس هعوَل عَر تِ اگز. وٌیذ فزاّن غذایی ّای ٍعذُ گزفتي تزای ّایی گشیٌِ

 ّای ٍعذُ ، اهىاى غَرت در ، ضَد هی استفادُ گزٍّی خَری ًاّار اتاق یا تزیا

 .وٌیذ سزٍ( غذا هخػَظ ایستگاُ ّز یا تَفِ هماتل در) جذاگاًِ غذایی

 ٍسایل اگز. وٌیذ استفادُ( ظزٍف ، ظزٍف هثالً) غذایی هػزف یىثار سزٍیس هَارد اس

 واالّای ولیِ وِ وٌیذ حاغل اعویٌاى ، ًیست هغلَب یا پذیز اهىاى هػزف یىثار

 یا داغ آب ٍ غاتَى تا ظزفْا ٍ ضذُ وار دستىص تا هػزف یىثار غذایی هَاد سزٍی

 دستىص تزداضتي اس پس را خَد دست تایذ افزاد. ذًضَ ضستِ ظزفطَیی هاضیي در
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 غذایی هَاد ّای سزٍیس در استفادُ هَرد ٍسایل تِ هستمین سدى دست اس تعذ یا

 .دٌّذ ضستطَ

 سثه تِ غذایی ٍعذُ یا تَفِ یه جای تِ ، ضَد هی تْیِ غذا رٍیذادی ّز در اگز

 را وٌٌذُ ضزوت ّز تزای ضذُ تٌذی تستِ لثل اس ّای ویسِ یا ّا جعثِ ، خاًَادگی

 ًواد تا را افزاد ایوٌی ٍ وٌیذ خَدداری ظزٍف ٍ غذا گذاضتي اضتزان تِ اس. وٌیذ تْیِ

allergiespdf تگیزیذ ًظز در غذایی هَاد. 
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