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هثتال هی شًْذ 91اکثز افزاد تَ فزم خفیف تیواری کّْیذ    

درصذ هثتالیاى تَ کزًّا، دارای ػالین شذیذ ُظتٌذ 02حذّد   

تٌفض دشْار، تَ طْر هؼوْل تزکیثی اس تة )تَ ُز هیشاى(، طزفَ،  91ػالین تیواری کّْیذ 

 کْفتگی ػضالًی ّ احظاص خظتگی اطت



 اطالػات خْد را در خصْص کزًّا اس هٌاتغ هؼتثز کظة کٌین

خْدخذاطاسی تَ هؼٌی هاًذى در هٌشل ّ در یک اتاق یا لظوت هدشا تا تِْیَ کافی ّ تزخیحاً 

 دارای دطتشْیی ّ تْالت هدشا اطت

خْدخذاطاسی در هٌشل را داشتَ تاشین تا اس در صْرت داشتي ػالین خفیف کزًّا، اطتزاحت ّ 

 اًتشار تیشتز ّیزّص تَ تظتگاى، دّطتاى ّ طایز هزدم پیشگیزی کٌین

رّس رػایت کٌین 91تْخَ داشتَ تاشین خْدخذاطاسی را حذالل تَ هذت   

 تدِیشات السم ًظیز تة طٌح در دطتزص داشتَ تاشین

تَ هیشاى کافی در دطتزص داشتَ اگز در حال هصزف دارُّایی تا تدْیش پششک ُظتین، 

 تاشین

ُفتَ )تزای هذت ایشّالطیْى یا لزًطیٌَ  1تا  0خْارتار کافی ّ طایز هایحتاج هٌشل را تزای 

 خْد( تِیَ کٌین

 اس اطزافیاى خْد تزای خزیذ هایحتاج ّ خزیذ دارّ کوک تگیزین

اطزافیاى خْد تظپاریندر سهاى تیواری، تِیَ هایحتاج خْد را تَ دّطتاى، آشٌایاى ّ یا   

 در سهاى تیواری، فزدی کَ هایحتاج هْرد ًیاس ها را تِیَ کزدٍ، ًثایذ ّارد هٌشل ها شْد

 در سهاى تیواری، فزدی کَ هایحتاج هْرد ًیاس ها را تِیَ کزدٍ، تایذ الالم را در پشت در تگذارد

شینتا دّطتاى ّ فاهیل خْد اس طزیك تلفي یا شثکَ اختواػی در ارتثاط تا  

 در اتاق یا هحلی کَ پٌدزٍ دارد تاشین تا تتْاًین تِْیَ هٌاطة اتاق را تزلزار کٌین



اگز تْالت هدشا در دطتزص ًیظت تؼذ اس ُزتار اطتفادٍ، توام ططْذ در هؼزض تواص در 

 تْالت را ضذػفًْی کٌین

ع ّطیلَ حْلَ )تزخیحاً دطتوال یکثار هصزف(، ّطایل غذاخْری، لیْاى، تختخْاب ّ یا ُز ًْ

 دیگز تالمٍْ هشتزک در هٌشل )هثلواى....( را تَ صْرت خذاگاًَ اطتفادٍ کٌین

 تزای تؼاهل تا افزاد خاًْادٍ ّ دّطتاى، اس تواص ًشدیک تا آًِا خْدداری کٌین

این ّلی در حال حاضز طالن ُظتین، خْدخذاطاسی  اگز تا تیوار هثتال تَ کزًّا تواص داشتَ

ّ در صْرت تزّس ػالین، تَ پششک هزاخؼَ کٌیندر هٌشل را اًدام دُین   

 تا کارفزهای خْد ُواٌُگ کٌین تا تا دّرکاری ها در هٌشل هْافمت کٌذ

 هٌثغ : طایت ّسارت تِذاشت ّ آهْسع پششکی

 

 


