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خاًن ُای تاردار اس ًظز 
اتتال تَ تیواری کّْیذ 

ّ فزم ػذیذ تیواری،  91
ًظثت تَ طایز تالغیي 

ُوظي در هؼزف خطز 
 تیؼتزی ًیظتٌذ

در  س هادر تَ جٌیي یا در حیي سایواىدر حال حاضز ػْاُذی هثٌی تز اًتقال تیواری کزًّا ا

 دطتزص ًیظت

اس هٌاتغ هؼتثز کظة ًواییذاطالػات خْد را در سهیٌَ کزًّا   

 اس ّرّد تَ جاُای ػلْؽ تَ خـْؽ فضای تظتَ ّ تذّى تِْیَ هٌاطة خْدداری ًواییذ

 اس طْار ػذى تَ ّطایل ًقلیَ ػوْهی تَ خـْؽ در طاػات ػلْؽ خْدداری کٌیذ

 تزای اًجام ّرسع تَ جای اهاکي تظتَ، تیؼتز اس فضاُای تاس اطتفادٍ کٌیذ

خارج ًؼْیذتا حذ اهکاى اس هٌشل   

 در ٌُگام خزّج اس هٌشل اس هاطک اطتفادٍ کٌیذ

اگز در حال هـزف دارّ تا تجْیش پشػک ُظتیذ آى را تَ هیشاى کافی در دطتزص داػتَ 

 تاػیذ

 تة طٌج در دطتزص داػتَ تاػیذ تا در ؿْرت لشّم تة خْد را اًذاسٍ گیزی کٌیذ

ي اقالم را تَ تذریج فزاُن کٌیذ ّ اس خْارتار کافی ّ طایز هایحتاج هٌشل را تِیَ کٌیذ. ای

 ػتاتشدگی تپزُیشیذ

 در ؿْرت اهکاى تِیَ هایحتاج السم را تَ فزد دیگزی تظپاریذ

 تا دّطتاى ّ فاهیل خْد اس طزیق تلفي یا ػثکَ اجتواػی در ارتثاط تاػیذ



دطتاى خْد را هکزر تا آب ّ ؿاتْى تؼْییذ ّ در ؿْرت ػذم دطتزطی تَ آب ّ ؿاتْى 

ًی کٌیذضذػفْ  

قثل اس غذا، تؼذ اس اطتفادٍ اس طزّیض تِذاػتی، طزفَ، ػطظَ ّ تخلیَ تیٌی، حضْر در 

اهاکي ػوْهی، تواص تا ططْح اهاکي ػوْهی ّ تواص تا طایز افزاد دطتاى خْد را 

 یؼْییذ

 اس تواص تا تیوار تَ خـْؽ افزادی کَ طزفَ دارًذ، خْدداری کٌیذ

ُا خْدداری کٌیذاس دطت سدى تَ ؿْرت، تیٌی ّ چؼن   

 اس ػزکت در جلظات، دّرُوی ُا ّ طایز تجوؼات خْدداری کٌیذ

 خزیذ خْار ّ تار را در طاػت ُای خلْت اًجام دُیذ

 در ؿْرت اتتال تَ کزًّا تَ هاها ّ هتخـؾ سًاى خْد اطالع دُیذ

ُای پیغ اس سایواى ػول کٌیذ تَ تْؿیَ ُای پشػک خْد در خـْؽ ًحٍْ هالقات   

ًشدیکی سهاى سایواى، تزًاهَ سایواى خْد را جْیا ػْیذدر ؿْرت   

ًگزاًی ُای خْد در هْرد کزًّا را تا پشػک خْد یا پزطٌل تِذاػتی درهاًی در هیاى 

 تگذاریذ
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