اﯾﻣﻧﯽ ﻏذا در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺑﺎرﺑﯾﮑﯾو ،ﭘﯾﮏﻧﯾﮏ رﻓﺗن ،ﺳﻔرھﺎی اردوﯾﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻏذا ﺧوردن ﺑرای ﺧوشﮔذراﻧﯽ در ﻓﺿﺎی
ﺑﺎز ،ﺑدون ﻣراﻗﺑت و آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا )ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﻏذاﯾﯽ( ﺷود.
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا ،ﺑﺎ ﺧوردن ﻏذای آﻟوده ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺗری ،وﯾروس و ﯾﺎ اﻧﮕل اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷوﻧد .ﻋﻠل راﯾﺞ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻧورووﯾروس ،ﻟﯾﺳﺗرﯾﺎ ،ﺳﺎﻟﻣوﻧﻼ ،اﺷرﯾﺷﯾﺎ ُﮐﻠﯽ 0157:H7و ﮐﻣﭘﯾﻠوﺑﺎﮐﺗر .ﺑر اﺳﺎس ﺑرآورد وزارت ﺑﮭداﺷت ﮐﺎﻧﺎدا
) ،(Health Canadaھر ﺳﺎﻟﮫ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣدود  4ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا دﭼﺎر ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻏذا ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺷﮕﯾری ھﺳﺗﻧد.
ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در طول ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،زﯾرا:
 .1ھوای ﮔرم و ﻣرطوب ،ﺷراﯾط ﻣطﻠوﺑﯽ را ﺑرای رﺷد و ﻧﻣوی ﺑﺎﮐﺗریھﺎ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد
 .2اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد ،ھﻧﮕﺎم آﺷﭘزی و ﻏذاﺧوردن در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻏذا از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت و ﻧﮕﮫ
داﺷﺗن ﻏذا در ﺟﺎی ﺧﻧﮏ را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر اﺳت
ﻋﻼﺋم راﯾﺞ ﺑرای اﻏﻠب ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا ﻋﺑﺎرﺗﻧد از اﺳﭘﺎﺳم )دلدرد( ،اﺳﮭﺎل ،ﺗﮭوع ،اﺳﺗﻔراغ ،ﺳردرد و ﺗب .ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣوﻻً
ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺧوردن ﻏذای آﻟوده ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺑروز آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﭼﻧد روز ﯾﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻧﯾز طول ﺑﮑﺷد .اﮐﺛر اﻓراد ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا ﺑﮭﺑود ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﺑﺎ اﺛرات طوﻻﻧﯽﺗر و ﺟدیﺗری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺷدت
ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﻧوع ﺑﺎﮐﺗریھﺎ و ﺳﻼﻣت ﮐﻠﯽ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻧﮑﺎت زﯾر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
•

ﻏذا را ﺧﻧﮏ ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳرﻋت ﺗﮑﺛﯾر ﺑﺎﮐﺗریھﺎ در دﻣﺎی  4ﺗﺎ  60درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ) 40درﺟﮫ ﺗﺎ  140درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت(
رخ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر« ﻣوﺳوم اﺳت.
o

o

o

•

•

روز ﭘﯾش از ﺑﯾرون رﻓﺗن ،ﻏذا را درون ﯾﺧﭼﺎل ﯾﺎ ﻓرﯾزر ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ آن را درون ﯾﺦدان ﻣﯽﮔذارﯾد ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
ﺳرد ﺷده ﺑﺎﺷد

 oﮔوﺷت را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش درون ﯾﺧﭼﺎل ﻣزهدار ﮐﻧﯾد ،ﻧﮫ روی ﭘﯾﺷﺧوان آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯾرون از ﯾﺧﭼﺎل و در ھوای ﮔرم
از اﻧﺗﻘﺎل آﻟودﮔﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد .ﮔوﺷت ﺧﺎم ،ﻣﺎھﯽ ،ﻣرغ و ﺗﺧم ﻣرغ را از ﻣﯾوهھﺎ و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺗﺎزه و ﻏذاھﺎی ﭘﺧﺗﮫﺷده دور ﻧﮕﮫ
دارﯾد.
 oﻏذاھﺎی آﻣﺎده را ﺟدا از ﻏذاھﺎی ﭘﺧﺗﻧﯽ در ﯾﮏ ﯾﺦدان دﯾﮕر ﻗرار دھﯾد ،ﯾﺎ اﮔر از ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﯾﺦدان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد،
ﮔوﺷت ﺧﺎم را ﮐف آن ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ رطوﺑت آن ﺑﮫ ﻏذاھﺎی آﻣﺎده ﻧﻔوذ ﻧﮑرده و آﻧﮭﺎ را آﻟوده ﻧﮑﻧد
 oﯾﺦھﺎ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً داﺧل ﯾﺦدان ﻧرﯾزﯾد ،از ﺑﺳﺗﮫھﺎی ﯾﺦ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﯾﺦھﺎی ﺑدون ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی آب ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺑﺎﮐﺗریھﺎ را از ﯾﮏ ﻏذا ﺑﮫ ﻏذای دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد
دﺳتھﺎی ﺧود و ظروف و ﺳطوح ﭘﺧتوﭘز را ﺑﺎ آب ﺻﺎﺑون داغ )دﺳتﮐم ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ( ﺑﺷوﯾﯾد.
o

•

ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺑﺳﺗﮫھﺎی ﯾﺦ ﺑﯾﺎورﯾد و دور ﻏذاھﺎی ﻓﺎﺳدﺷدﻧﯽ ﺗﻠﻧﺑﺎر ﮐﻧﯾد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻏذاھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺎﮐتھﺎی آﺑﻣﯾوه ﯾﺦزده،
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺳﺗﮫھﺎی ﯾﺦ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و ﺳﺎﯾر ﻏذاھﺎ را ﺧﻧﮏ ﻧﮕﮫ دارﻧد
ﻓﺿﺎی داﺧل ﯾﺦدان )ﮐﻠﻣن( را ﮐﺎﻣﻼً ﭘر ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻏذا ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺷﺗری ﺧﻧﮏ ﺑﻣﺎﻧد .ﯾﺦدان را دور از
آﻓﺗﺎب ﻧﮕﮭداری داﺷﺗﮫ و ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن درب آن را ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺗﻧﻘﻼت و ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎ را در ﯾﮏ ﯾﺦدان
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻧﯾﺎز ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﯾد و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ درب ﯾﺦدان را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ھوای ﮔرم وارد
ﻣﯽﺷود

از ﺗﺧﺗﮫ آﺷﭘزی ،ظروف و ﻏﯾره ،دو دﺳت ھﻣراه ﺧود ﺑﺑرﯾد :ﯾﮏ دﺳت ﺑرای ﻏذاھﺎی آﻣﺎده و ﯾﮏ دﺳت ﺑرای ﻏذاھﺎی
ﺧﺎم .ھر ﮐدام را در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ و درﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ از اﻧﺗﻘﺎل آﻟودﮔﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود

 oدر ﺻورت ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آب ﺻﺎﺑون داغ ،از ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده دﺳت و دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﺿد ﺑﺎﻛﺗری ﺑرای ﭘﺎک ﻛردن
دﺳتھﺎ و ﺳطوح اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آب ﺻﺎﺑون داغ ،ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﺑﺎﮐﺗریھﺎ و
آﻟودﮔﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ،ﺷﺳﺗﺷوی ﺳطوح را اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﻏذاھﺎ را ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﭘزﯾد.
o

ﯾﮏ دﻣﺎﺳﻧﺞ ﮔوﺷت ھﻣراه ﺧود ﺑﺑرﯾد .ﺑرای دﻣﺎھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﮫ ﻧﻣودار زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد

o

ﻗﺑل از ﭘﺧتوﭘز ،ﺑرای ﻣدت  20دﻗﯾﻘﮫ ،ﮔرﯾل )ﺑﺎرﺑﯾﮑﯾو( را روﺷن ﻧﮕﮫ دارﯾد

o

ﻏذای ﭘﺧﺗﮫﺷده را درون ظرﻓﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎم در آن ﻧﮕﮭداری ﺷده ﻗرار ﻧدھﯾد )ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﺑﺗدا آن را ﺑﺎ آب
ﺻﺎﺑون داغ ﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد(

ﻏذا

دﻣﺎی داﺧل ﻏذا

ھﻣﺑرﮔر

 160درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 71درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(

اﺳﺗﯾﮏ – ﻧﯾﻣﮫ آﺑدار

 145درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 63درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(

اﺳﺗﯾﮏ – ﻧﯾمﭘز

 160درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 71درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(

اﺳﺗﯾﮏ – ﻣﻐزﭘﺧت

 170درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 77درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(

ﻣرغ

 165درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 74درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(

ﻣﺎھﯽ

 158درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 70درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(؛ ﺗﺎ ﺗﯾره و ﺑﺳﯾﺎر ﺗرد ﺷود

ھﺎت داگ

 165درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 74درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد(

ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﻣﻧﺑﻊ آب ﺷﻣﺎ ﺳﺎﻟم اﺳت .ﺣﺗﯽ اﮔر آب ﯾﮏ درﯾﺎﭼﮫ ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در واﻗﻊ اﯾﻧطور
ﻧﺑﺎﺷد .ﻓﻘط از ﻣﻧﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾد ﺳﺎﻟم اﺳت.
 oﺑرای ﻧوﺷﯾدن ،ﭘﺧتوﭘز و ﻣﺳواک زدن ،از آب ﺑطری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
 oآب ﺗﺻﻔﯾﮫﻧﺷده را ﭘﯾش از ﻣﺻرف ،ﺑﮫ ﻣدت دو دﻗﯾﻘﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد.اﮔر اﻣﮑﺎن ﺟوﺷﺎﻧدن آب وﺟود ﻧدارد ،از ﻗرص
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺗر آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑرای ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد ﻏذا در ﺟﺷﻧوارهھﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺧﺑر زﯾر از ﻣرﺟﻊ Fraser
 Healthرا ﺑﺧواﻧﯾد :ﻧﮕذارﯾد ﺳﺎﻟﻣوﻧﻼ ﯾﺎ اﺷرﯾﺷﯾﺎ ُﮐﻠﯽ ،ﺧوشﮔذراﻧﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺧراب ﮐﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا ،ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺳر ﺑزﻧﯾد.
آﺧرﯾن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ :ژوﺋن 2018

