دس هَاقغ آلَدگي َّا چِ تايذ كشد؟
دس سٍصّاي تحشاًي آلَدگي َّا حتي االهكاى اص تشدد دس هحذٍدُّاي هشكضي ٍ پش تشافيك شْش اجتٌاب كٌيذ.
استفادُ اص ٍسايل حول ٍ ًقل ػوَهي دس سفشّاي سٍصاًِ دسٍى شْشي سا جايگضيي استفادُ اص خَدسٍّاي
شخصي ًواييذ.
فؼاليت يا تاصي كَدكاى دس هحيطّاي تاص سا هحذٍد ًواييذ .افشاد هسي يا افشاد تا تيواسيّاي قلثي ،سيَي
ًظيش آسن ،تشًٍشيت هضهي ٍ ًاسسايي قلثي اص خشٍج اص خاًِ اجتٌاب ًوايٌذ.
ٍقتي َّا آلَدُ است هاسك تضًيذ .تْتشيي ساُ ٍقتي هجثَسين تيشٍى اص خاًِ تاشين صدى هاسك است .اص ّش
ًَع هاسكي كِ تِ هٌظَس جلَگيشي اص آلَدگي استفادُ شَد ،هقذاسي رسات آلَدُ اص هاسك قاتل ػثَس است،
ٍلي تْتشيي هاسك ّا آى ّايي ّستٌذ كِ فيلتشّاي هٌاسة تشي داسًذ.
دس آلَدگي َّا ،كَدكاى تيشتش اص افشاد ديگش آسية هي تيٌٌذ .پس تايذ اهكاًات الصم سا تشاي حفظ سالهتي
آًْا هْيا كٌين.
تغزيِ هٌاسة تشاي كاّش هضشات آلَدگي َّا هْن است .تِ ّويي هٌظَس هصشف شيش ٍ هاست كن چشب،
هيَُ ّا ٍ سثضيجات تاصُ تشاي دفغ هسوَهيت اص تذى ،تِ ٍيژُ هسوَهيت ًاشي اص سشب تَصيِ هي شَد.
رسات سيض ًاشي اص آلَدگي َّا سٍي سطح پَست هي ًشيٌٌذ .تٌاتشايي ٌّگام شستشَي دست ٍ صَست اص آب
خالي استفادُ ًكٌيذ ،صيشا تشكية ايي رسات تا آب ،هادُ اسيذي ضؼيفي سا ايجاد هي كٌذ كِ تِ هشٍس تاػث
پيشي صٍدسس پَست هي شَد.
تا فيلتش كشدى َّا هي تَاى اص هيضاى آلَدگي ّاي داخلي كاست .استفادُ اص فيلتشّا يا تويضكٌٌذُّاي َّا دس
سيستن تَْيِ هي تَاًذ دس كاّش هيضاى رسات تسياس هؤثش تاشذ.
يكسشي سوَم اص طشيق پَست تش افشاد اثش هيگزاسدّ .وچٌيي افشادي كِ هشكل سيَي داسًذٍ ،قتي
لثاسشاى آلَدُ تاشذ دس هحيط تٌفسي آلَدتشي قشاس هيگيشًذ ،چَى الثسِ هيتَاًٌذ رسات هؼلق دس َّا سا
جزب كٌٌذ .تِ ّويي دليل تَصيِ هيشَد دس ايي هَقؼيت تحشاًي افشاد تيشتش استحوام ٍ تؼَيض لثاس
كٌٌذ.
هٌثغ :صذاي سالهت

