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ٍجَد پلِّاي هحذٍد تا ػشض تيؾ اص  50ػاًت ٍ استفاع دس حذٍد  20ػاًتي هتش ،فمذاى
ّشگًَِ هاًغ وِ هوىي اػت اًؼاى ًذاًؼتِ تِ آى تشخَسد وٌذ ،هثل تشجؼتگي پاؿٌِ ي دس
وٌتشل دسجِ ػشها ٍ گشهاي هؼجذ ٍ ّوچٌيي هَاسدي هثل پيـگيشي اص تشخَسد تاد هؼتمين
وَلش تِ افشاد اص هؼائلي اػت وِ اًتظاس هيسٍد دس هؼاجذ هَسد ًظش لشاس گيشًذ.

ح)تهويه ،گرما و سرمای مسجد
تجوغ ًواصگضاساى تِ خصَف دس ايام ٍ هٌاػثتّاي ٍيظُ هيتَاًذ هَجة تشٍص هـىالت جذي
تشاي آًاى ؿَد ،هَظَػي وِ اغلة دس ؼشاحي هؼاجذ اص آى غفلت هيوٌين ٍ فمػ دس هَالغ
ؿلَغي ٍ اصدحام تِ ياد آى هيافتين ،تِ خصَف ٌّگام اداي ًواص ،اگش َّاي ػالن ٍ يا
اوؼيظى وافي ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ ،هيتَاًذ دس افشاد تا تيواسيّاي هضهي سيَي هَجة تٌگي
ًفغ ٍ گيجي ٍخَاب آلَدگي غيشؼثيؼي ؿَد..
تَْيِ ،ػاهل هْوي تشاي حفظ ويفيت َّاي ػالن دس داخل هؼجذ هحؼَب هيؿَد ٍ تاػث
دفغ سؼَتت صياد ،آلَدُوٌٌذُّاي هعش ،گشد ٍ غثاس ،لؽشات تٌفؼي آلَدُ تِ اًَاع هيىشٍبّا
ٍ بوی بد عرق هي گشدد
دس صَستي وِ فيّاي تشلي تَْيِ تشاي ايي واس هَجَد ًثاؿذ ،هيتَاى اص پٌىِّاي ػمفي،
يا پٌىِّاي سٍهيضي يا ديَاسي اػتفادُ وشد

ن) خادمان سالمت
خادهاى ػالهت هؼاجذ ًمؾ تؼياس هْن ٍ اًىاس ًاپزيشي دس حفظ ٍ استماي تْذاؿت هؼاجذ
داسًذ ٍ ّوىاسي آًْا هي تَاًذ دس تْثَد ؿشايػ تْذاؿتي هؼاجذ ًمؾ هْوي داؿتِ تاؿذ.
وظايف خادمان سالمت :
ًظاست تش ٍظؼيت تْذاؿتي ػيؼتن تَْيِ ،ػشٍيغ تْذاؿتي آب آؿاهيذًي ،ايوٌي ،ػيؼتن
اؼفاء حشيك ٍ دس ٍ پٌجشُ هؼجذ ،فاظالبً ،ظاست تش ٍػايل هصشفي ٍ داخلي اص جولِ جاًواص
ٍ هْش ،وتاتخاًِ ،وفؾداسيّا ٍ فشؽّاً ،ظاست تش تْذاؿت آتذاسخاًِّا ٍ هىاىّاي پخت غزا
 ،تشگضاسي واسگاُّاي آهَصؿي تشاي ًواصگضاساى ٍ ّواٌّگي تا ائوِ هؼاجذ ٍ ّياتّاي اهٌا

چ)نور در مسجد

دس اهَس تْذاؿتي ،اسائِ خذهات تْذاؿتي تِ هشدم ٍ اجشاي دػتَسالؼولّاي اػالم ؿذُ ٍ اسائِ
پيـٌْادّاي الصم تِ ؿْشداسي ٍ هشوض اهَس سػيذگي تِ هؼاجذ تشاي استماي ػؽح ػالهت

ٍجَد ًَس هٌاػة دس ؿثؼتاى هؼجذ دس گزؿتِّا هَظَػي هْن تَد وِ هؼواس هؼجذ تايذ

هؼجذ اػت.

جاّاي هٌاػة تؼثيِ هيوشدًذ يا پٌجشُّايي دس استفاع ًضديه تِ ػمف هيػاختٌذ وِ

توصیه های بهداشتی ماه مبارك رمضان:

توْيذات خاصي سا تشاي آى دس ًظش هيگشفت .هؼواساى تشاي ايي هٌظَس اغلة ًَسگيشّايي دس
تتَاًٌذ دس صَست ًياص آى سا تثٌذًذ يا تاص وٌٌذ.
استثاغ سٍصُ تا چالي ٍ چشتي خَى تاال :سٍصُ داس تا ًخَسدى غزاي فشاٍاى دس ٍالغ صهيٌِ
ٍجَد ًَس وافي دس توام لؼوتْا  ،پيؾ تيٌي تاهيي ًَس دس ؿشايػ لؽغ تشق ،اًجام ؿَد.

ػَختي چشتي ّاي صايذ تذى ٍ ًَ ؿيذى چشتي ّاي رخيشُ اي تذى سا فشاّن هي آٍسد.

الصم اػت دس ًَسپشداصي هؼاجذ ،ػالٍُ تش صيثايي ظاّشي ،تِ پخؾ يىٌَاخت ًَس ٍ تاهيي

غزا سا واهالً تجَيذ ،صيشا تٌذ خَسدى ٍ صياد خَسدى تاػث گا ػتشيت (تشؽ وشدى) ٍ صخن

سٍؿٌايي هٌاػة تشاي هؽالؼِ ًيض دلت ؿَد.

هؼذُ ٍ ػايش ًاساحتي ّاي گَاسؿي هي ؿَد ّ.ن دس ػحشگاُ ٍ ّن هَلغ افؽاس غزا سا آّؼتِ
تجَيذ ٍ اص صياد خَسدى تپشّيضيذ.

خ)بهداشت چادرهای مشترك
صهاًي وِ افؽاسي ٍ ؿام دس يه ٍػذُ صشف هي ؿَد ،هؼذُ فشصت ّعن خَاّذ داؿت ٍ سٍصُ
دس تيـتش هؼاجذ ،چادسّاي تِ سًگ سٍؿي( هَػَم تِ چادس ًواص ) تشاي اػتفادُ ًواصگضاساى

داس تشاي خَسدى ػحشي اؿتْاي الصم سا تِ دػت خَاّذ آٍسد .دس افؽاس اص هصشف هايؼات صياد

دس لفؼِ خاصي لشاس دادُاًذ اها ؼثك لاًَى ٍصاست تْذاؿت ،تَصيغ ّش ًَع الثؼِ تشاي

پشّيض وٌيذ ٍ تا حذ اهىاى اص هصشف چاي تؼياس داؽ ٍ آب تؼياس ػشد دس اتتذاي افؽاس

اػتفادُ ػوَم ،هاًٌذ لثاعّاي خاف ػضاداسي ،چادس ،همٌؼِ ٍ ...هوٌَع اػت چشا وِ هـاّذُ

خَدداسي وٌيذ.

ؿذُ ايي لثاعّا هي تَاًذ تاػث اًتمال آلَدگيّا اص افشاد تيواس تِ ػايش افشاد ؿَد. .
اگش لشاس اػت چادسي تشاي اػتفادُ ػوَهي دس هؼجذ گزاؿتِ ؿَد ،تايذ تِصَست يه تاس

اص هصشف غزاّاي پختِ ٍ ػشخ ؿذًُ ،فاخ ،حجين ٍ ػٌگيي خَدداسي ًواييذ.

هصشف تاؿذ .يؼٌي پغ اص يه تاس اػتفادُ دس جاي هخصَصي لشاس دادُ ؿَد تا پيؾ اص

خَاب ٍ اػتشاحت وافي تِ خصَف تشاي ًَجَاًاى ظشٍسي اػت.

اػتفادُ تؼذي دٍتاسُ ؿؼتـَ ٍ تشجيحا" گٌذصدائي ؿَد.

ت)بهداشت فردی

هاُ هثاسن سهعاى ،هاُ اهؼان اػت .غزا ًثايذ صياد اص حذ هصشف ؿَد؛ چَى دس ايي هاُّ ،وِ
دػتگاُ ّ اي تذى تايذ دس حال اػتشاحت تاؿٌذ .غزاي افؽاس تايذ ػثه ٍ صٍدّعن تاؿذ.
سٍصُ ٍ سطين غزايي صحيح ،خؼتگي هؼذُ دس ؼَل ياصدُ هاُ سا تشؼشف هي وٌذ ٍ اػيذ هؼذُ

سػايت تْذاؿت فشدي ًيض تِ ٌّگام حعَس دس هؼجذ يىي ديگش اص هَاسد تؼياس هْن دس
پيـگيشي اص اتتال تِ تيواسيّا اػت.وِ تايذ تَػػ ّوِ ًواص گضاساى هَسد تَجِ لشاس گيشد.
تا آًىِ ًظافت دس اػالم داساي جايگاُ خاصي اػت ٍ هؼلواًاى تِ ايي اهش اّتوام جذي
هيٍسصًذ ،اها گاّي اٍلات هوىي اػت تؼعي افشاد دلت ًىٌٌذ وِ تَي تذ تذى يا دّاى آًْا،
ديگشاى سا اريت هيوٌذ .سػايت ًظافت ؿخصي ،اػتحوام سٍصاًِ ٍ تؼَيط سٍصاًِ لثاعّا ساُ
هٌاػثي تشاي پيـگيشي اص ايي هـىل اػتّ .وچٌيي جٌغ لثاعّا دس ون وشدى تؼشق
ًمؾ تِ ػضايي داسًذ .اػتفادُ اص لثاعّاي ًخي تَصيِ ؿذُ ٍ ظوٌا" ؿؼتـَي هشتة
جَساتْا هَسد تاويذ هي تاؿذ.

تِ جاي غزا اص ؼشيك صفشا خٌثي هي ؿَد.
جوغ ؿذى پَػت ؿىن دس اثش سٍصُ ،جلَگيشي اص اتؼاع هؼذُ ،تصفيِ خَى ٍ ًاتَدي اًگل
ّاي هؼذُ تِ ٍػيلِ اػيذ هؼذُ تِ ػلت ًثَد غزا دس هؼذُ اص ديگش فَايذ سٍصُ داسي اػت.
تا جاي هوىي اص هصشف صٍلثيا ٍ تاهيِ تِ ػلت هـىالت تْذاؿتي ٍ حؼاػيت سٍغي ٍ
احتوال اوؼيذاػيَى سٍغي دس پخت آى خَدداسي ؿَد .دس صَست توايل تِ هصشف ،آى سا دس
هٌضل تْيِ ٍ هصشف وٌيذ.

