تٌام خذا

تَصیِ ّای الصم تشای تیواساى تحت دسهاى ضیوی دسهاًی

 )2تشای واّص حالت تَْع الصم است

تخن هشؽ دس صثحاًِ تطَس سٍص دسهیاى

دسیافت غزای وافی ٍهمَی ،استشاحت

استفادُ وٌیذ.

ٍخَاب هٌاسة ٍوافی ،توشیي ٍ فؼالیت
تذًی ،تغییش رٌّیت تَسیلِ هطالؼِ ،دیذى

تیواسستاى اهام خویٌی (سُ)اسٍهیِ

تلَیضیَى ،صحثت ّای خَدهاًی ٍ  ....سا
داضتِ تاضیذ.

هٌاتغ:ایٌتشًت-داخلی جشاحی تشًٍش سَداسث

هشالثتْای ضشٍسی دس هٌضل جْت تیواساى
ضیوی دسهاًی
 )1تشای پیطگیشی اص حالت تَْع ٍ استفشاؽ
الصم است دٍ ساػت لثل اص ضیوی دسهاًی ٍ
تؼذ اص ضیوی دسهاًی غزایی هصشف ًطَد ٍ
اٍلیي هَاد غزایی تؼذ اص ضیوی دسهاًی

 )3دس صَستیىِ تَْع تا ّیچ هَسدی تْتش

 )6اص غزاّای داؽ ،تشش ،پشادٍیِ ٍچشب
ووتش استفادُ ضَد.
 ) 7غزا سا آّستِ صشف وشدُ ٍ واهال آى سا
تجَیذ.

ًطذ  2-3ساػت لثل اص ضیوی دسهاًی یه

 )8تشای پیطگیشی اص تی اضتْایی اص هٌاظش

ٍػذُ غزای واهل صشف وشدُ ٍ تمیِ ضثاًِ

ًاخَضایٌذ ٍ تَّای ًاهطثَع دٍسی وٌیذ ٍ

سٍص سا غزای هالین ٍ سثه هیل ًواییذ.

سؼی وٌیذ حتی االهىاى دس تْیِ ٍ طثخ غزا

 )4دفؼات صشف غزا دس ضثاًِ سٍص ووتش اص
سِ ًَتت ًثاضذ ٍلی تا حجن ون ٍ دس تیي

ضشوت ًىٌیذ ٍغزا سا دس هحیطی آسام صشف
وٌیذ.

ٍػذُ ّای غزا هی تَاى اص ووىْای غزایی

 )9لثل اص هصشف غزا سؼی وٌیذ دّاى خَد

هثل هیَُ ّا استفادُ ًوَد.

سا تا آب ًوه سلیك یا آب ٍ جَش ضیشیي

هایؼات اص لثیل آب ووپَت ،ضیش ،چای

 )5دس صَست ػذم تحول گَضت لشهض هی

سشد ٍ ػسل تاضذ.

تَاًیذ اص هاّی ،ضیش تا ػسل ٍ ضیش تا صسدُ

ضستطَ دّیذ تا غزا تشای ضوا لزت تخص
گشدد.

 )11دس صَست تشٍص ضایؼات ٍ صخن ّای

 )13تؼذ اص اتوام ّش جلسِ ضیوی دسهاًی

سٍسشی استفادُ وٌیذ .ضوٌا اص تشس صدى

دّاى ّش  2-4ساػت دّاى سا تا هحلَل آب

هایؼات فشاٍاى هیل وٌیذ تا تا دفغ ادساسی

هىشس پشّیض وٌیذ.

ًوه سلیك یا آب جَش ضیشیي ( یه

صیاد ػَاسض داسٍّا واّص یاتذ ( حذالل

لاضك دس یه لیَاى آب ) ضستطَ دّیذ ٍ

هیضاى دسیافت هایؼات  11لیَاى دس ضثاًِ

دس صَست تطذیذ صخن ّا ٍ خًَشیضی تِ

سٍص تاش ) اًَاع آب هیَُ ،دٍؽ هٌاسة هی

پضضه هؼالج خَد سجَع وٌیذ.

تاضذ.

 )11دس صَست صخوْای دّاًی اص غزاّای ًشم

 )14هثاًِ سا تِ هَلغ ٍ صٍد تخلیِ وٌیذ ٍ اص

ٍ هایؼات صاف ضذُ استفادُ ضَد ٍ هی

تجوغ ادساس تا صهاى طَالًی پشّیض ًوائیذ.

تَاًیذ اص ًی استفادُ ًواییذ .طثخ سَج تا
اًَاع سثضیجات تاضذ .اص گشٍُ سثضیْا ٍ
هاست ضیشیي تیطتش استفادُ ضَد.
 )12دس طَل دسهاًْای طَالًی هذت اگش تا
ًاساحتی تٌفسی ًظیش تٌگی ًفس ٍ خس
خس سیٌِ یا سشفِ هَاجِ ضذیذ تِ پضضه
هؼالج سجَع وٌیذ.

 )17دس صَست خًَشیضی اص لثٍِ ،جَد هذفَع
سیاُ سًگ ،خَى دس ادساس ،خلط خًَی تِ
پضضه هشاجؼِ ًواییذ ٍ دس طَل ضیوی
دسهاًی سؼی وٌیذ تِ تذى ضوا ضشتِ ٍ
آسیثی ٍاسد ًطَد.
 )18دس صهاى ضیوی دسهاًی اص لشظ آسپشیي

 )15تؼضی اص داسٍّای ضیوی دسهاًی تاػج

ٍ گشٍُ سالیسیالتْا ٍ ایٌذٍهتاسیي ،

سیضش هَّای سش ٍ تذى هی ضًَذ لاتل روش

هفٌاهیه اسیذ ،تشٍفي ،دیىلَفٌان،

است وِ ایي سیضش چٌذ ّفتِ تؼذ اص اتوام

پیشٍوسیىام استفادُ ًطَد هگش تا دستَس

دسهاى هجذدا هَّا سضذ هی وٌذ.

پضضه هؼالج خَد تاضذ.

 )16لثل اص دسهاى هَّا سا وَتاُ ٍ اص تشس

 )19اص هسَان ًشم تشای ضستطَی دًذاًْا

ّای ًشم استفادُ ًوَدُ ٍ سش سا تا ضاهپَ

استفادُ وٌیذ ٍ سٍش هسَان صدى سا افمی

سذس ضستطَ دّیذ .هی تَاًیذ اص والُ یا

اًجام دّیذ تْتش است اص خویش دًذاى

فلَسایذداس جْت جلَگیشی اص پَسیذگی

 )23دس طَل دسهاى ضیوی دسهاًی سٍضْای

دًذاًْا استفادُ وٌیذ.

پیطگیشی اص حاهلگی ( ّن صى ٍّن هشد )

 )21جْت سفغ خطىی دّاى ٍ تحشیه تشضح
تضاق دس دّاى هی تَاًیذ اص آب ًثات ،دٍؽ،

استفادُ ًواییذ ٍ دس صَست ًیاص تا پضضه
هؼالج هطَست ًواییذ.

هاست ضیشیي ،آداهس استفادُ وٌیذ ٍلثْا

 )24دس صَست استفادُ اص داسٍّای خَساوی

سا تِ طَس دائن چشب وٌیذ.

ضیوی دسهاًی آًْا سا تِ ّوشاُ ضیش ٍ یا

 )21دس اصدحام جوؼیت افشاد تیواس ٍ ػفًَی

ضشتت آًتی اسیذ هصشف وٌیذ.

ٍ افشاد ٍاوسیٌِ ضذُ ضشوت ًىٌیذ ٍ دس

 )25داسٍّای ضیوی دسهاًی خَد سا دس هٌضل

صَست استؼوال دخاًیات آى سا تشن وٌیذ ٍ

حتوا دس یخچال ًگْذاسی وٌیذ.

دسوٌاس فشدی وِ دس حال سیگاس وطیذى است
لشاس ًگیشیذ.
 )22تمشیثا تِ هذت  2ساػت تؼذ اص ضیوی
دسهاًی تِ صَست خَاتیذُ ٍ ًیوِ ًطستِ
استشاحت وٌیذ ٍسپس اص جای خَد تلٌذ
ضَیذ (هحیط واس آسام ٍ ساوت تاضذ ).

 )26هحل تضسیك آهپَل سا اص ّشگًَِ آسیة
هحفَظ داسیذ.
 )27آصهایطات خَد سا تِ طَس هشتة اًجام
دّیذ ٍ پاسخ آى سا ًگْذاسی ًواییذ.
 )28داسٍّا سا تِ طَس هشتة ٍ تِ هَلغ
هصشف ًواییذ.

