احتیاطات استاوذارد
پًشاوذن خراشیذ گی ي بریذ گی

ّ زگًَِ خزاضیذ گی ٍتزیذگی را تپَضاًیذ.
 اس پاًسواى ضذآب استفادُ کٌیذ.
 چٌاًچِ در تواس تا خَى،هایعات تذى یا تافتْای اًساًی
ّستیذ،علیِ ٍیزٍس ّپاتیت ب ٍاکسیٌِ ضَیذ.

تجُیسات حفاظت شخصی

ٌّگاهی کِ تا خَى ٍ یا هایعات تذى تواس
داریذ ،اس دستکص ٍ گاى( آپزٍى) پالستیکی
یکثار هصزف استفادُ کٌیذ.
 چٌاًچِ احتوال پاضیذُ ضذُ خَى ٍهایعات تذى ٍجَد دارد،عالٍُ
تز پَضیذى دستکص ٍ گاى ضذآب،اسهاسک ٍعیٌک استفادُ کٌیذ.
 تجْیشات حفاظت ضخصی را در تیي تیواراى
تعَیض کٌیذ.

پیشگیری بعذ از مًاجٍُ

 هحل فزٍ رفتي سز سَسى را تا آب ٍصاتَى
تطَئیذ.
 در سخن ّای کَچک ٍسَراخ ّایی کِ در
پَست ایجاد هی ضَد،اس هحلَل ضذعفًَی کٌٌذُ
تا پایِ الکل استفادُ کٌیذ.
در صَرت پاضیذُ ضذى هایعات آلَدُ،تِ هخاط
چطن،تا آب یا ًزهال سالیي فزاٍاى ،چطن را
ضستطَ دّیذ .در هَرد هخاط دّاى ،ضستطَ تا
آب فزاٍاى کافی است.
گشارش تِ سَپزٍایشر کطیک یا کٌتزل عفًَت

تمیس کردن محیط

 تواهی سطَح هحیط تِ خصَظ آًْایی کِ در
تواس تا تیوار ّستٌذ را تِ طَر هزتة تا
آب ٍ هادُ پاک کٌٌذُ تویش ٍسپس در صَرت
ًیاس ضذعفًَی کٌیذ.

بُذاشت دست

در هَارد سیز ،دستْا را تِ طَر کاهل
ضستِ ٍ خطک کٌیذ:
 قثل ٍتعذ اس تواس تا تیوار
تعذ اس تواس تا خَى،هایعات تذى،تافت
هخاطی یا پَست آسیة دیذُ
تعذ اس درآٍردى دستکص

دقت در شسته دست

در ٌّگام ضستي دست،تِ ًَک اًگطتاى،
ال تِ الی اًگطتاى ٍاًگطت ضست تَجِ کٌیذ.
ّویطِ فزاهَش هی ضًَذ.
تیطتز اٍقات فزاهَش هی ضًَذ.
کوتز فزاهَش هی ضًَذ.

.

جمع آيری صحیح اجسام وًک تیس

پیشگیری از فري رفته سًزن در دست

سزًگ ٍسزسَسى ّای هصزف ضذُ
را در  Safety boxتیٌذاسیذ.
تیص اس سِ چْارم حجن Safety box
را پز ًکٌیذ.
 درب  Safety boxپز ضذُ را قثل اس
حول تزای دفع تثٌذیذ.
 اس اًثاضتي سزسَسى ّا تز رٍی
یکذیگز خَدداری کٌیذ.
 Safety box پز را دٍتارُ تاس ٍخالی
ًکٌیذ.

ّ زگش سزسَسى را اس سزًگ جذا ًکٌیذ.
اس سزپَش گذاری هجذد سزسَسى اجتٌاب
کٌیذ.
 اگز سزپَش گذاری السم است،تا یک دست
ٍتا استفادُ اس سطح هیش اًجام دّیذ.
 جْت حول ٍسایل تیش ٍتزًذُ اس رسیَر
استفادُ کٌیذ.
 اس ضکستي یا خن کزدى سزسَسى قثل اس
دفع خَدداری کٌیذ.

پاک کردن خًن يمًاد آلًدٌ بذن در محیط

در صَرتی کِ هیشاى خَى یا هایعات ،ریختِ ضذُ در هحیط
کوتز اس  03سی سی تاضذ:
 دستکص تپَضیذ.
 تا حَلِ یکثار هصزف خَى ٍهَاد را پاک کٌیذ.
 هحل را تا آب ٍصاتَى پاک کٌیذ.
 هحل را تا هحلَل ّیپَکلزیت سذین
(ٍایتکس ) گٌذسدایی کٌیذ( سطح صاف تا رقت یک
صذم ٍسطح دارای خلل ٍ فزج تا رقت یک دّن ).

پاک کردن خًن يمًاد آلًدٌ بذن در محیط

در صَرتی کِ هیشاى خَى یا هایعات ریختِ ضذُ در هحیط
تیطتز اس  03سی سی تاضذ  :دستکص تپَضیذ.
 حَلِ یکثار هصزف رٍی هحل تیٌذاسیذ.
رٍی هحلّ ،یپَکلزیت سذین یا
ٍایتکس تا رقت یک دّن ریختِ ٍ
دُ دقیقِ صثز کٌیذ.
 تا حَلِ یکثار هصزف آى را جوع کٌیذ.
هحل را تا آب ٍصاتَى پاک کٌیذ.
 هحل را تا هحلَل ّیپَکلزیت سذین

(ٍایتکس ) گٌذسدایی کٌیذ.

دفع پسماوذٌ َای عادی

ستالِ ّای هعوَلی هثل کاغذ،تاقیواًذُ
هَاد غذایی ٍغیزُ را در کیسِ ستالِ هطکی تزیشیذ.

دفع پسماوذٌ َای خطرواک

ستالِ ّای خطزًاک هثل پاًسواى آغطتِ
تِ خَى،خلط ٍغیزُ را در سطل ستالِ سردرًگ تزیشیذ.
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