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ض)تهداشت پريسايي
تشاي استفاد ٙاص ٛش ٕ٘ع خ٘سامي يا ٕ٘ضيذ ٕي ،تايذ اصً٘ صحيح تٜذاضتي سػايت ض٘د.
 -1دس ٖٛياُ خشيذ ّ٘اد غزايي حتْا ت ٚتاسيخ تٍ٘يذ ٗ إقضاء ت٘ج ٚض٘د
ّ -2ي٘ ٗ ٙسثضيجات ّ٘سد استفاد ٙتايذ ضذػفٕ٘ي ٗ ت ٚدقت ضست ٚض٘د.
 ***.مساحل ضد عفوني سثصيجات و ميوه جات :
 -1پامساصي :تشطشف ْٕ٘دٓ ّ٘اد صائذٗ ىٌ ٗ الي ٗ ضستط٘ تا آب مافي ضشٗسي است
 -2إيٌ صدائي  :تشاي ائ ّٖظ٘س سثضيٜاٗ ّي٘ٛ ٙاسا دس پٖج ٍيتش آب غ٘طٗ ٚس ْٕ٘د ٗ ٙت ٚاصاء
ٛش ٍيتش آب ( ّؼادً چٜاس ٍي٘آ ) پٖج قطشّ ٙايغ ظشفط٘ئي ت ٚآٓ اضاف ٗ ٚخ٘ب ت ِٛ ٚتضٕٖذ
تا سثضيجات ٗ ّي٘ ٙجات دس مفاب قشاس ىشفت ٗ ٚتؼذ اص پٖج دقيق ٚخاسج مٖٖذ

د) تهداشت وضوخانه
ٗقتي صحثت اص تٜذاضت ّسجذ ّيض٘د ،تٜذاضت ٗض٘ خإٛٚا اٍٗئ ٕنتٚاي است م ٚتٚ
رّ ٔٛيآيذ؛ ٛشچٖذ دس دست٘سات اسالّي ت٘صي ٚضذ ٙافشاد قثٌ اص ٗسٗد تّ ٚسجذ دس خإ ٚيا
جاي دييش خ٘د سا پاميض ٙمٖٖذ ٗ ٗض٘ تييشٕذ ،اّا دس ٛش حاً ٗض٘خإ ٗ ٚسشٗيس تٜذاضتي
تايذ دس ٛش ّسجذي ٗج٘د داضت ٚتاضذ.
 -1تشاي ٗض٘ ىشفتٔ اص آب ٍٍ٘ ٚمطي استفادْٕ ٙايٖذ ٗ ازآب ح٘ض ّساجذ تذٍيٌ اّنآ
إتقاً تيْاسيٜا تشاي ٗض٘ ىشفتٔ استفادٕ ٙيشدد.
 -2دس ٗض٘خإ ٚتايذ ّ٘اد ض٘يٖذ( ٙتشجيجاً صات٘ٓ ّايغ) ٗج٘د داضت ٚتاضذ.
 -3دس ٗض٘خإّ ٚحٌ ٛايي تشاي آٗيختٔ ٍثاس تؼثي ٚض٘د ٗ ٕصة آيٖ ٚس٘دّٖذ ّي
تاضذ.

 -3ضذػفٕ٘ي  :سپس سثضيجات ٗ ّي٘ ٙجات إيٌ صدائي ضذ ٙسا دس دٍ ٙيتش آب ٗ يل قاضق
چاي خ٘سي پ٘دس پش مَشئ غ٘طٗ ٚس ْٕ٘د ٗ ٙسپس سثضي ضذ ػفٕ٘ي ضذ ٙسا دٗتاس ٙتا آّب
ساٍِ ضستط٘ داد ٙتا تاقيْإذ ٙمَش يا ّ٘اد ضذ ػفٕ٘ي مٖٖذ ٙماّال اص سثضي جذا ضٕ٘ذ.
 -4ضستط٘ي ٕٜائي  :سثضي ضذ ػفٕ٘ي ضذ ٙسا تا آب تْيض ٗ مافي ّجذدا" ضست ٗ ٚسپس
ّصشف ْٕائيذ.

و)تهداشت آب آشاميدني
 -1آب آضاّيذٕي ٍٍ٘ ٚمطي مّ٘ ٚسد تاييذ ّقاّات تٜذاضتي است ّ٘سد استفاد ٙقشاس ىيشد.
 -2استفاد ٙاص ٍي٘إٜاي ينثاس ّصشف دس مٖاس آّب سشد مٔ تشاي آضاّيذٓ آب ضشٗست داسد.
 -3يخ سا اص ّحَٜاي تٜذاضتي تٜي ٚمشد ٗ ٙدس ّشاحٌ استفاد ٙتايذ ْ٘ٛاسٕ ٙنات تٜذاضتي سا
ّ٘سد ت٘ج ٚقشاس دٖٛذ.
ز) تهداشت ظسوف و…

ٗ -4ض٘خإ ٚحذاقٌ سٗصي يل تاس ضذػفٕ٘ي ىشدد  .تشاي ائ ّٖظ٘س ّي ت٘إيذ اص ّخَ٘ط
دٍ ٙيتش آب ت ٚػالٗ ٙپٖج ىشُ پش مَشئ استفادْٕ ٙائيذ
 -5دس ٗض٘خإّ ٚحَٜاي تشاي ضستط٘ي پا تؼثي ٚىشدد.

 -1ظشٗف ّ٘سد استفاد ،ٙاستنآ ٗ ٕؼَثني ٛا ساتا ّ٘اد ض٘يٖذ ٗ ٙضذػفٕ٘ي مٖٖذ(ٙپشمَشئ)
تْيض ٗ دس ّحَٜاي دس تست( ٚمْذ ٕٗ ) ...يٜذاسي ض٘د.
 -2استفاد ٙاص ظشٗف ينثاس ّصشف دس إذاصٛ ٙاي ّٖاسة تا ٕ٘ع غزا اٍضاّي است.

ذ)تهداشت آتدازخانه
تشاي سػايت ٕنات تٜذاضتي دس آتذاسخإّ ٚساجذ تايذ ٕنات صيش سا سػايت ْٕ٘د
-1مسإي م ٚدس آتذاسخإّ ٚسجذ ماس ّيمٖٖذ ،تايذ ماست ٗيژّ ٙؼايٖ ٚپضضني ،سٗپ٘ش
سٗضٔ ٗ حٍ٘ ٗ ٚصات٘ٓ ّخص٘ظ داضت ٚتاضٖذ.
ْٛ .-2چٖئ تايذ دس آتذاسخإ ٚجؼث ٚمْلٛاي اٍٗيٗ ٚج٘د داضت ٚتاضذ تا ٖٛياُ تشٗص ح٘ادث
احتْاٍي جضيي دس دستشس تاضذ.
 -3ت٘ج ٚتّ ٚسايٌ ايْٖي تشاي جَ٘ىيشي اص آتصس٘صي دس ّسجذ ضشٗسي است .

ه)سسويس تهداشتي
ٕظافت دائْي ٗ ّشتة دستط٘ييٛا ٗ ٗج٘د صات٘ٓ ّايغ دس دستط٘يي اص ٕناتي است م ٚتايذ
ت ٚآٓ ت٘ج ٚض٘د .تٜ٘يّٖ ٚاسة يني اص ٕنات تسياس ّ ِٜاست م ٚىاٛي اص آٓ غفَت ّيض٘د

 -3تشاي جَ٘ىيشي اص آٍ٘دىي ظشٗف  ،ضستٔ دستٜاي آٍ٘د ،ٙجَ٘ىيشي اص ٗسٗدحطشات ٗ
جٕ٘ذىآ ّإٖذ ّيس ّٗ٘ش ٗدسب داس ت٘دٓ ظشٗف اٍضاّي است.
 -4اص ت ٚماس تشدٓ فٖجآ يا ٍي٘إٜاي ٍة پشيذّ ٗ ٙؼي٘ب خ٘دداسي ض٘د.
 -5استفاد ٙاص ظشٗف ّطتشك مّ٘ ٚجة ضي٘ع تيْاسي ّي ىشدد ّْٖ٘ع ّي تاضذ.

ش)جمع آوزي و دفع شتاله
دس ّساجذ ت ٚتؼذاد مافي صتاٍ ٚدآ دسب داس پالستيني يا فَضي ضذصٕو قاتٌ ضستط٘ ٗج٘د
داضت ٚتاضذ ٗ صتاٍٛ ٚا تايذ سٗصإّٗ ٚشتة تخَي ٚض٘دْٛ ،چٖئ اص سيختٔ صتاٍّ٘ ٗ ٚاد صائذ دس
داخٌ ّسجذ ٗ ّح٘ط ٚآٓ خ٘دداسي ْٕاييِ.

ك) نصة توزي

 -1سشٗيس تٜذاضتي تا صيش سقف ماضيّ ،جٜض ت ٚسيف٘ٓ ،فالش تإل ٗ ٘ٛامص تاضذ.

مَي ٚدستٜا ٗ پٖجشٛ ٙا تذٗٓ دسص ٗ ضنستيي ت٘د ٗ ٙتا ٕصة ت٘سي ّي ت٘آ اص ٗسٗد حطشات ٗ
جٕ٘ذىآ ت ٚداخٌ ّسجذ خ٘دداسي ْٕ٘د.

ٗ -2ج٘د ٍٍ٘ ٚمطي صات٘ٓ ّايغ دس سشٗيس تٜذاضتي اٍضاّي است.

م)زعايت اصول ايمني دز مسجد

 -3حتي اٍْقذٗس سؼي ض٘د ٕظافت سشٗيس تٜذاضتي سا تا سيختٔ آب تّ ٚقذاس مافي

ضستط٘ي سٗصإ ٚدستييشٛ ٙا ٗ ٕشدٛ ٙا تا ّ٘اد ضذػفٕ٘ي مٖٖذ)ٙيل قاضق غزا خ٘سي دتً٘
دس يل ٍي٘آ تضسه آب يؼٖي 250سإتي ّتش ّنؼة آب) جٜت جَ٘ىيشي اص آٍ٘دىي اٍضاّي
است

تْيض ٕيا ٙداسيِ.

