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ای روده های های بهداشتی درهنگام بروز عفونت توصيه  

 
 اطالعات برای بيماران

های ديگر  تواند به انسان شما ممکن است به يک باکتری، يک ويروس يا ميکروارگانيسم ديگری آلوده شده باشيد که می
باشيد: های بهداشتی زيررا مد نظر داشته يابد. برای پيشگيری از انتقال بيماری به ديگران شايسته است که توصيهسرايت   

 
سازی مواد غذايی  که به تهيه يا آماده های خودرا بخوبی بشوييد، پيش از آن بعداز هربارمراجعه به دستشويی، دست ●

ع و حوله شخصی يا حوله کاغذی يکبارمصرف استفاده نماييد. از صابون مايمبادرت ورزيده يا غذا ميل نماييد.   
کننده الکلی که بدون نسخه  با استفاده از مواد ضدعفونی توانيد همچنين میروشويی را تميز نگهداريد.  و توالت فرنگی ●

  های خود و سطوح را از آلودگی پاک کنيد (ضدعفونی کنيد). باشند، دست ها می قابل تهيه از داروخانه
استفاده  شخصی توالت جداگانه يکدرصورت امکان بهتراست که در طول مدتی که اسهال /استفراغ ادامه دارد از  ●

 نماييد
، پوشک استفاده شده او را در در يک کند از پوشک استفاده میای است   اگر کودک شما که مبتال به عفونت روده ●

ميز های خودرا بخوبی بشوييد.  دستهای عادی دور بياندازيد. بعداز تعويض پوشک  و با زباله پاکت پالستيکی گذاشته
کننده نيز استفاده نماييد (به  االمکان از مواد ضدعفونی برای اين منظور حتیاز استفاده تميز کنيد. تعويض پوشک را بعد

 مطالب درج شده در باال مراجعه شود). 
از شناکردن در استخرهای عمومی/ خانگی خودداری فرماييد اند های بيماری از بين نرفته که کامال نشانه تا زمانی ●  
شويی بشوييد  ی استفاده شده يا آلوده خودرا با ماشين لباس ها لباس ●  
به همين دليل از تهيه يا است.   بسيارای، اگر غذا آلوده شود، خطر سرايت بيماری  هنگام ابتال به عفونت روده ●

کار هستيد، پيش  سازی غذايی که قراراست ديگران از آن ميل کنند، خودداری نماييد. اگر با اين وجود مجبور به اين آماده
ها مبذول داريد.  ای در شستن دست از دست زدن به مواد غذايی دقت بيش از حد معمول و ويژه  

ساعت بعداز برطرف شدن اين عالئم و  ۲٤ل و/ يا استفراغ، و تا مدت درصورت مشاهده عالئم بيماری مانند اسها
يابد اگر کار  اين امر اهميت بيشتری میدر خانه مانده و از رفتن به کودکستان، مدرسه يا کار خودداری نماييد. بهبودی، 

 شما در ارتباط با:
باشد بندی شده می سازی يا تهيه موادغذايی بسته آماده ●  
باشد که بشدت دچارضعف سيستم ايمنی بدن هستند نوزادان يا بيمارانی میمراقبت از  ●  

ساعت را  بعداز بهبودی در منزل بمانيد  ۲٤تر ا ز  در بعضی مواقع ممکن است اين امر ضروری باشد که مدتی طوالنی
يا اسهال و استفراغ (بعنوان مثال اگر موضوع مربوط به کودکی در کودکستان باشد که مبتال به التهاب معده و روده 

 ناشی از ويروس شده است).
ای با مواد غذايی سروکار داريد، براساس قوانين مربوط به مواد غذايی،  ای است که بطور حرفه اگر شغل شما بگونه

موظف هستيد درصورت ابتال به بيماری التهاب معده و روده (اسهال و استفراغ) مراتب را به کارفرمای خود اطالع 
 دهيد. 

 
 

 


