د س تیواسی ایذص هماٍهت تذى دس تشاتش هیىشٍب ّا تسیاس ون ضذُ ٍ تذى دس هعشض اتتال تِ اًَاع

لثل اص خَسدى ؼزا دست ّایتاى سا حتوا" با آب و صابون بشویید چون ممکه است دست

تیواسی ّای عفًَی لشاس هی گیشد  .الثتِ الصم تِ روش است وِ تسیاسی اص تیواساى لادسًذ تذٍى ًیاص

هایتان آلوده به میکروب های بیماریزا باشد .

تِ تستشی ضذى دس تیواسستاى صًذگی خَتی داضتِ تاضٌذ.ایي تیواسی اص طشیك اضه ٍ تضاق ٍ

اص ؼزاّای دلخَاُ ٍ همَی استفادُ وٌیذ.

ادساس ٍ هذـَع ٍ عشق ٍ تشضحات تیٌی هٌتمل ًوی ضَد اها دس صَستی وِ ایي تشضحات آلَدُ تِ
خَى تاضٌذ هی تَاًٌذ ایي تیواسی سا هٌتمل وٌٌذ  .تا وٌَى ّیچ ٍاوسي ٍّیچ دسهاًی تشای
تیواسی ایذص وطؿ ًطذُ است.

اص ضیش ٍ لثٌیات پاستَسیضُ وِ هیىشٍب ووتشی داسد استفادُ وٌیذ.
تخن هشغ خام هوىي است آلَدُ تِ هیىشٍب تاضذ اص تخن هشغ خام استفادُ ًىٌیذ .

لطفا" بٍ ایه وکات تًجٍ ومایید :

گَضت ّا سا تِ خَتی هؽض پخت وٌیذ تا هیىشٍتْایص اص تیي تشٍد.

ایي تیواسی اص طشیك ضیش هادس هٌتمل هی ضَد اگش وَدن ضیش خَاسی داسیذ ّشگض تِ اٍ ضیشهادس

هیَُ جات ٍ سثضیجات سا تِ دلت تطَییذ تا هیىشٍب ّایص ون ضَد  .تیطتش اص هیَُ ّایی

ًذّیذ .

استفادُ وٌیذ وِ لاتل پَست وٌذى تاضذ اص واَّ ٍ ولن وِ لاتل پَست وٌذى ًیست ٍ تِ صَست

اص تیػ ٍ هسَان ٍ ًاخٌگیش هطتشن تا سایش اعضا خاًَادُ استفادُ ًىٌیذ چَى هوىي است ایي
ٍسایل آلَدُ تِ هیىشٍب ایذص ضذُ ٍ هیىشٍب سا تِ سایش اعضا خاًَادُ اًتمال دٌّذ .

خام خَسدُ هی ضَ د اصال" استفادُ ًىٌیذ .
تِ اًذاصُ واـی آب تخَسیذ چَى آب ؼلظت هیىشٍب دس تذًتاى سا واّص هیذّذ .

تسیاسی اص حیَاًات خاًگی آلَدُ تِ هیىشٍب ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ ضوا سا دس هعشض خطش اتتال تِ

اص ّشگًَِ تواس جٌسی تا ّوسشتاى تذٍى استفادُ اص ٍسایل هحاـظ اویذا" خَدداسی ًواییذ صیشا

تیواسی ّای عفًَی لشاس دٌّذ  ،پس ّشگض دس هٌضل خَد حیَاًات خاًگی ،حتی هاّی ًگْذاسی

تشضحات جٌسی تِ هیضاى صیادی داسای هیىشٍب ایذص است .

ًىٌیذ .
تشای جلَگیشی اص اتتال تِ تیواسی ّای عفًَی اص لشاس گشـتي دس هحل ّای ضلَغ ٍ اص تواس تا
خان تاؼچِ آلَدُ تِ اًَاع هیىشٍب ّاست تٌاتشایي ّشگض تا خان تاؼچِ تواس پیذا ًىٌیذ .

اـشاد هثتال تِ تیواسی ّا ی عفًَی خَدداسی ًواییذ .

ّشگًَِ صتالِ ای وِ آلَدُ تِ خَى ضواست دس ویسِ پالستیىی اًذاختِ ٍدس آى سا هحىن تثٌذیذ.

تِ طَس هٌظن تِ پضضه هعالج خَد هشاجعِ ًواییذ ٍ پیگیش اهش دسهاى خَد تاضیذ .

تشای ضستطَی الثسِ ـمط واـی است تا آب ٍ صاتَى ضستِ ضًَذ  .وؿ صهیي دس صَست لاتل

دس صَست تشٍص ّش گًَِ سشها خَسدگی ٍ سایش ًطاًِ ّای عفًَت  ،تشٍص ّش گًَِ تَدُ ٍ ؼذُ ای

ضستطَ تَدى ٍ ٍاى حوام ّش ّفتِ تا هَاد ضَیٌذُ یا ٍایتىس ضستِ ضَد تا ایي ضستطَ هیضاى

دس تذى ٍ دس صَست سشـِ  ،تة  ،اسْال ٍ گیجی ٍ هٌگی تالـاصلِ تِ پضضه هشاجعِ ًواییذ.

هیىشٍب ّا دس هحیط صًذگی تاى ون هی ضَد .
داسٍّا یتاى سا طثك دستَس پضضه هعالج دس هٌضل هصشؾ ًواییذ  .تعضی داسّا ایوٌی تذى
واسِ تَالت سا ّش سٍص تا آب ٍ ٍایتىس ضذ عفًَی وٌیذ .
اص هصشؾ سیگاس خَدداسی وٌیذچَى دٍد سیگاس احتوال عفًَت سیِ سا اـضایص هی دّذ .
دس هٌضل تا استفادُ اص ٍسصش ّای دلخَاُ ٍ گَش دادى تِ هَسیمی ٍ هطالعِ وتاب سٍحیِ خَد سا
تمَیت وٌیذ ً.،واص تخَاًیذ ٍ ًیایص وٌیذ .

ضواسا صیاد وشدُ ٍ تعضی اص داسٍّا هیىشٍب ّای ٍاسد ضذُ تِ تذى سا اص تیي هی تشد هوىي است
تعضی اص داسٍ ّایتاى ضذ دسد ٍ تشخی تمَیتی تاضذ.
تِ ّش گًَِ صخن ٍ تشیذگی ٍ تشن دس سٍی پَست تذًتاى اّویت دّیذ چَى هوىي است عفًَی
ضذُ ٍ ضوا سا تا هطىل هَاجِ وٌذ .

وگران وباشید
ما با ایه برگٍ آمًزشی بٍ شما
می آمًزیم
کٍ چگًوٍ
در کىار ابتال بٍ بیماری ایدز
می تًان زودگی خًبی داشت
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