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ایمنی غذایی :شیوههای آسان برای سالم نگاهداشتن غذا
Food Safety: Easy Ways to Make Food Safer
میلیونبیماریدرکانادامیشوند.

بیماریهایغذابُردهرسالهباعث۴

هایبیماریهایغذابُردعبارتنداز:


نشانه

شیوهی تهیهی محلول عفونتزدای  ppm ۲۰۰بی نیاز از آب
کشیدن:

 پیچشدل

 ۱۵ میلیلیتر ( ۱قاشق غذاخوری) از مایع سفید کننده خانگی را با ۴
لیتر ( ۱گالن) آب مخلوط کنید؛ یا  ۵میلیلیتر ( ۱قاشق غذاخوری)
مایع سفید کننده خانگی را با  ۱لیتر ( ۴لیوان) آب مخلوط کنید.

 تهوع
 استفراغ
 اسهال
روزرفعمیشوند،امادر

ایننشانههابهطورمعمولپساز۱تا۳

میتوانندمرگبارباشند.کودکانزیر۵
مواردبیماریهایغذابُرد 

برخی
سال،زنانباردار،سالمندانوافراددارایسیستمایمنیضعیفاحتمال
بیشتریداردکهبیمارشوندوبهبیماریسختیمبتالشوند.بیماریغذابرد
دردورانبارداریمیتواندباعثبیماریکودکدردورانپیشیاپساز

زایمانشود.

بیمارمیکنند.میکروبها

هاوویروسهامارا


هاییمانندباکتری
میکروب
هایگوناگونیمنتقلمیشوند،برایمثالازطریقنوازش


بهشیوه
پشتخانگیتان،تعویضپوشککودکانیا


سگتان،دستزدنبهالک
تهیهیغذاهایخام،بهویژهگوشتقرمزیاگوشتمرغوپرندگان.

افرادسالمنیزمیتوانندحاملمیکروبباشند.

حتی
برایپیشگیریازبیماریهایغذابُرد،هموارهازایندستورهایایمنی

پیرویکنید:
دستانتان را بشویید
پسازاستفادهازدستشویی،وقبلازخوردنیادستزدنبههرگونه
غذا،دستانتانرابشویید.تمامقسمتهایدستهایتانرابهمدتدستکم
۲۰ثانیهباآبوصابونبههمبمالیدوآنهارازیرآبگرمآببکشید.
دستهایتانراباپارچهتمیزیاحولهکاغذیخشککنید.
سطوح مورد استفاده را بشویید و ضدعفونی کنید
سطوحمورداستفادهبرایآمادهسازیوگذاشتنغذارابشوییدو
ضدعفونیکنید.بیماریهایغذابُردبهطورمعمولازطریقانتقال

زاازگوشتخامبهسایرموادغذاییایجادمیشود.


میکروبهایبیماری
بهاینامرآلودگیمتقاطعگفتهمیشود.

برایکاهشخطرآلودگیمتقاطع،ازتختهبرش،بشقابولوازم
جداگانهبرایآمادهسازیگوشتخاموسروکردنغذایآمادهی
ِ
هاییمانندساالدسیبزمینی،ساالدتازه،


خوراکی
مصرفاستفادهکنید.
هارانبایدرویتختهبرشیکهبرایگوشتخام(از


هایامیوه

سبزی
جملهماهیومرغوماکیان)استفادهشدهتهیهکرد.تختهبرش،بشقابو
استفادهشدهاندراقبلازمصرف

الابرایگوشتخام
لوازمدیگریکهقب 
مجددبرایغذایپختهشدهیاآمادهیمصرف،باآبداغوصابونبشویید
توانیدمحلولعفونتزداییکهنیازبهآبکشیدن

وضدعفونیکنید .
می
بهشیوهیزیرتهیهکنید:

نداردراخودتان

 بگذارید که محلول عفونتزدا به مدت دست کم  ۱دقیقه بر روی
سطح یا لوازم آشپزخانه بماند ،آنگاه آن را با حوله کاغذی خشک
کنید یا بگذارید با جریان هوا خشک شود.
برای محاسبهی قوت مناسب مادهی عفونتزدا بر اساس غلظت محلول
سفید کنندهی (وایتکس) مورد استفاده ،از ابزار محاسبهگر رقیق کردن
کلر سازمان ایمنی غذایی بیسی موجود در وبسایت زیر استفاده کنید:
www.foodsafe.ca/dilution-calculator.html

احتیاط:مخلوطکردنسفیدکنندهبامحصوالتیکهحاویآمونیاکهستند
گازیسمیایجادمیکندکهباعثمشکلتنفسیشدید،خفگیواحتماالا

مرگمیشود.

البرایرشدعواملبیماریزاهستند.هر


بستریایده
حولههایظروف

پاکیزهاستفادهکنیدوآنهارامرتبدرماشین

روزازیکحولهیظروف

برایعفونتزداییسریعازاینحولهها،آنهاراخیس

لباسشوییبشویید.
حولهی
کنیدوبهمدتیکدقیقهدرمایکروفرباحرارتباالبگذارید .
ظروفخشکرادرمیکروفرنگذارید.

از تهیهی غذا در هنگام بیماری خودداری کنید
انتقالعواملبیماریزایی

یغذادرهنگامبیماریمیتواندباعث


تهیه
مانندسالمونِال،هپاتیتآوای.کوالیبهغذاشود.کسانیکهآنغذاهارا
میخورندممکناستبیمارشوند.اگرمبتالبهاسهالیااستفراغیا

دارایبریدگییازخمهایعفونیهستید،تا۴۸ساعتپسازبهبودی
ایجزتهیهی


سرونکنید.اگرچاره
ایننشانههابرایدیگرانغذاتهیهیا

غذابرایفرزندتانیاعضودیگریازخانوادهندارید،دستهایتانرابه
طورمرتببهخوبیبشویید،وپوشیدندستکشهاییکهبرایدست

زدنبهغذاایمنهستندرادرنظربگیرید .
غذا را تا دمای درونی سالم بپزید – از دماسنج آشپزی استفاده کنید
رامیتوانازطریقپختنغذاتادمایدرونی۷۴

بیشترمیکروبها
درجهسانتیگراد(۱۶۵درجهفارنهایت)یادمایباالترقبلازمصرف

ازبینبرد.برایدماهایمشخصبرایپختنگوشتقرمز،
خوراکیهایدریایی،مرغوماکیانوتخممرغ،بهنموداردماهای

درونیسالمآشپزیادارهبهداشتکانادامراجعهکنید:
www.canada.ca/en/health-canada/services/general-food .safety-tips/safe-internal-cooking-temperatures.html
برایاندازهگیریدمایغذا،هموارهازدماسنجآشپزیفوری-خوان

(دیجیتال)استفادهکنید.برایاطمینانازرسیدنبهدمایدرونیمناسب،
نوکدماسنجفوری-خوانرادرقطورترینقسمتگوشتفروکنید،بدون

اگرگوشتاستخوانداردرغذا

اینکهبااستخوانتماسپیداکند،چنانچه

باشد.برایاجتنابازآلودگیمتقاطع،بینهرباراستفادهازدماسنجآن
راتمیزوضدعفونیکنید.
غذا را در مدت  ۲ساعت خنک کنید
خنککردننادرستیکیازعلتهایاصلیبیماریهایغذابُرداست.

غذاهاییکهدرمقدارزیادپختهمیشوند،مانندسوپهاوکبابهارابه

اینگونهخوراکهارادرظرفهای
زحمتمیتوانسریعخنککرد .

سانتیمتر(۳اینچ)تقسیمکنید،وبرای

جداگانهباعمقینهبیشاز۷
خنکشدندریخچالیافریزربگذارید.ظرف۲ساعتپساز
خریدارییاتهیهیغذاآنرادریخچالسردکنید.دماییخچالراروی

درجهسانتیگراد(۴۰درجهفارنهایت)تنظیمکنید.

۴
خوراکیها را در یخچال بگذارید تا یخشان باز شود
برایبازشدنیخخوراکیهاایناستکهآنهارادر

ایمنترینراه

خوراکیهایمنجمدرادرظرفیکهچکهنکنددر

یخچالبگذارید.
قفسهایزیرغذاهایپختهشدهوآماده-به-مصرفبگذارید.برای

سریعترینبازکردنیخخوراکیها،میتوانیدآنهارازیرآبروانگرم،

هاییکهازانجماددرآوردهمیشوند


خوراکی
یادرمایکروفربگذارید.
میبایستبهسرعتپختهشوند.

خوراکیها را در دمای  ۷۴درجه سانتیگراد ( ۱۶۵درجه فارنهایت)
مجدداً گرم کنید
درصورتگرمکردنمجددغذاهایمانده،برایازبینبردنعوامل
بیماریزاییکهامکاندارددرهنگامخنککردنیانگهداریبهدرون

درجهسانتیگراد(۱۶۵درجه

غذاهاراهیافتهاند،آنهاراتادمای۷۴

غذاراتنهابهمقداریکهبرایآنوعدهیغذایی

فارنهایت)گرمکنید.
غذاهایماندهمیبایستفقطیکبارمجدداا

نیازداریدمجددااگرمکنید.
ایکهدریخچالنگهداریمیشوندرادرمدت


غذاهایمانده
گرمشوند.
۲تا۴روزمصرفکنید.
پخت با مایکروفر تا دمای درونی سالم
تمامقسمتهایخوراکیهارادردرونمایکروفرتادمایدرونی۷۴

درجهسانتیگراد(۱۶۵درجهفارنهایت)یاتادمایذکرشدهدردستور

تهیهگرمیامجددااگرمکنید.ازظرفدردارایمنبرایمایکروفر
استفادهکنیدودرظرفرابگذاریدتابخاردرآنجمعشود.درهنگام
پختدرمایکروفر،غذاراهمبزنیدیاظرفرابچرخانیدتاتوزیع
حرارتبهصورتیکنواختانجامشود.درپایانحرارتدادنوقبل
ازاندازهگیریدمابادماسنجآشپزی،بگذاریدغذابهمدت۲دقیقهبماند.


غذایتان را در برابر عوامل بیماریزا محافظت کنید
ترجابهجاودریخچالقراردهید.


غذاهایفاسدشدنیراهرچهسریع
زایانکمکمیکند.غذاهایآماده-


اینامربهپیشگیریازرشدبیماری
به-مصرفرابپوشانیدیادرپوششیبپیچیدوآنهارادریخچالدر
ایباالیخوراکیهاینپختهقراردهید.هموارهدستورهاینوشته


قفسه
بررویبرچسبمحصولرابخوانید.
اگر در مورد سالم بودن غذا تردید دارید ،آن را دور بیاندازید
درموردغذابهحدسوگمانروینیاورید.بهیادداشتهباشید،غذاهای
آلودهممکناستظاهریابویبدنداشتهباشند؛پساگرتردیددارید،
آنهارادوربیاندازید.قبلازگذاشتنغذادریخچال،تاریختهیهغذارا
رویبستهیآنبنویسیدتابتوانیدبیادبیاوریدکهچهمدتدریخچال

بودهاست.
برای آگاهی بیشتر
برایآگاهیبیشترپیوندهایزیرراببینید:


ایمنیغذاییبرایمیوههاو

HealthLinkBC File #59b
سبزیهایتازه

ایمنیغذایی:توصیههایمندرجبر

HealthLinkBC File #59c
برچسبمحصوالتغذایی



HealthLinkBC File #76پرهیزهایغذاهاییبرایافراددر
معرضخطربیماریهایغذایی



HealthLinkBC Files #85شستندستها:بهجلوگیریازشیوع
آلودگیهاکمککنید




ایمنی غذایی برای کودکان باالی یک سال ،پیشگیری از بیماری
غذابُرد – هلثلینکبیسی



ایمنی غذایی درwww.bccdc.ca/health-info/prevention- :
public-health/food-safety



خوراکیها را از منطقهی خطر دور نگاه دارید
زامیتوانندبهسرعتدردمایبین۴درجه


میکروبهایبیماری
درجهسانتیگراد(۱۴۰درجه

سانتیگراد(۴۰درجهفارنهایت)و۶۰

فارنهایت)رشدکنند.غذاهاییمانندگوشتقرمز،گوشتمرغو
هایشیر،وتخممرغرامیبایستدردماییباالتراز


پرندگان،فراورده
درجهسانتیگراد(۱۴۰درجهفارنهایت)یاپایینتراز۴درجه

سانتیگراد(۴۰درجهفارنهایت)نگاهدارینمود .


برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن
کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اورژانسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به رایگان)
تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه میگردد .

