
 ؛ نکاتی برای آشپزها19-کووید

 ست؟یچ  کروناویروس

ها شامل روسیو نیشوند. ایم یتنفس یماریکه معموالً باعث بهستند  روسیاز و بزرگیخانواده  هاکروناویورس

. عالوه بر این، ممکن است باعث  شوندیم یفصل یو آنفوالنزا یسرماخوردگ جادیهستند که باعث ا ییهاروسیو

 .شوند( MERS) انهیخاورم ی( و سندرم تنفسSARS) یحاد تنفس د یمانند سندرم شد  تریخطرناک یهایماریب

بار در ووهان، استان  نیاول ینشده و برا گزارشاست که قبالً در انسان  ید یجد  هیسو (COVID-19) 19-کووید 

 شده است. ییشناسا نیچ یهوب

 ست؟یچ  این بیماری  عالئم

نفس و  یمانند سرفه، تنگ یچند عالئم تنفس ای کی( همراه با گرادیدرجه سانت 38 باالیشامل تب باال ) عالئم

 است. هیکل ییحاد و نارسا ی، سندرم حاد تنفس هیشامل ذات الر د یشد  عالئم .باشدمی یمشکالت تنفس

 ؟شودغذا منتقل    قیاز طر  تواندمی  روسیو  ایآ

این است    د ی، بعنیشوند. بنابرایآلوده نم روسیغذا به و قیدهد که افراد از طرینشان م MERSو    SARSبا   تجربه

 وجود ندارد. 19-با کووید اتفاق  نیدر مورد اتا به امروز  یشواهد  چیغذا منتقل شود و هنوز ه قیاز طر روسیو

رشد  ییتوانند در مواد غذایدارند و نم اجیانسان( احت ای وانی)ح زبانیم کیرشد در بدن به  یها براروسیو کرونو

 60 یدر دما قهیدق 30حداقل  حرارتکه  میدانیم رایببرد ز نیرا از ب روسیو کاملرود پخت یانتظار م کنند.

 .شودعث از بین رفتن سارس میبا گرادیدرجه سانت

 شود؟یممنتقل  چگونه  ها(  )کوروناویروس  19-کووید

است که   نید. اعتقاد بر انشویمنتقل م  گرید  شخصبه  یو از شخص  انسانو    واناتیح  نیمعموالً ب  هاکوروناویوروس

منتقل  از طرق زیرمعمواًل  هاروسیو نیا .ستیآن مشخص ن قیاست، اما هنوز منبع دق یوانیح 19-ع کووید منب

 د:نشویم

 عطسه( ایبدن فرد آلوده )به عنوان مثال قطرات سرفه  عاتیتماس با ما قیاز طر ماًیمستق

 عطسه کرده است ایسرفه  روی آنکه فرد آلوده  یتماس با سطح قی، از طرمیرمستقیغ

 یهاکنندهیعفونضد سطوح زنده بماند.  یممکن است چند ساعت رو روسیدهد که ویموجود نشان م اطالعات

انتقال  یهاو راه وعیمنبع ش  ییشناسا یبرا نیدر چ قاتیتحق .این ویروس را از بین ببردتوانند  یم یساده خانگ

 ادامه دارد. انسانآن به 

 

 ؟وظیفه آشپزها چیست



را به مواد  روسیتماس با دست، و قیاز طر ایعطسه و ، آلوده بتوانند با سرفه آشپزهایامکان وجود دارد که  نیا

 موارد نیا .کندیم هیتوصاین مورد  یبرااستانداردهایی را ( WHO) یبهداشت جهان سازمانمنتقل کنند.  ییغذا

 شامل:

 هادست بهداشت مناسب

 یسرماخوردگ و سرفه در مواقع یاقدامات بهداشترعایت 

 استفاده از مواد غذایی سالم

سرفه و عطسه را نشان  ازقبیل یتنفس یماریکه عالئم ب یبا کس کیاز تماس نزد یدر صورت امکان خوددار

 دهدیم

 :ندیبشودر موارد زیر به دقت دستان خود را   دیبا  آشپزها

 قبل از شروع کار

 خوردن      یآماده برا ایپخته  یقبل از دست زدن به غذا

 خام      یغذا هیته ایبعد از استفاده 

 پس از دست زدن به زباله     

 کردن      زیتم به مربوط یبعد از انجام کارها

 بعد از استفاده از توالت     

 سرفه      ای، عطسه دنیبعد از دم

      دنیکش گاریس  ای دنینوش  ،بعد از خوردن

      پول      زدن بهدستبعد از 

 


