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گاٌی در خاىً تکاىی ٌاي آخر شال ،حَادثی اتفاق نیافتد

ٌّگبم ثزداشتي اجسبم اس رٍي سهیي ٍ یب جبثِ جب وزدى آًْب،

ثزاي جبثجبیی ثبرّبي سٌگیي خصَصبً ثبر ثیش اس 02

کً تلخی آن نیتَاىد شیریيی تعطیالت شال ىَ را از بیو

پشت خَد را صبف ًگِ داریذ ٍ لَس ًىٌیذ ساًَّب را خن وزدُ ٍ

ویلَگزم ،اس یه یب دٍ ًفزووه استفبدُ وٌیذ.

ثزاي تحول ٍسى جسن ثِ ػضالت پبي خَد تىیِ وٌیذ.

آسیجْبي ثْذاشتی ٌّگبم استفبدُ اس هَادشَیٌذُ ،هوىي است

گذاشتي ٍ ثزداشتي اشیبء در ًمبط دٍر اس دستزس ،ثبالي سز

در وَتبُ هذت احزچٌذاًی ًذاشتِ ثبشذ ،اهب در ثلٌذهذت

ٍ ثِ فبصلِ سیبد اس ووز ٍ تٌِ ثبػج ووزدرد هیشَد.

هشىالت ریَي ٍ پَستی ،ػَارض چشوی ٍ آلزص یْبي هختلف تب

در اًجبم وبرّب تٌَع ایجبد وزدُ ٍ حزوتْبي تىزاري خَد را

سزعبى را ثِ ّوزاُ دارد.

ثِ حذالل ثزسبًیذ.

اس پبن وٌٌذُ استبًذارد استفبدُ وٌیذ.

ّویشِ ثِ ٌّگبم ثلٌذ وزدى اجسبم سٌگیي ،اٍل پبّب را ثِ

هَادخغزًبن ثبیذدرهىبًی دٍر اسدستزس ثچِ ّب ًگْذاري

اًذاسُ ػزض شبًِ ّب ثبس وٌیذ ٍ ثؼذ جسن هَرد ًظزتبى را ثلٌذ

شًَذ.

وٌیذ ایي ػول ثبػج حفظ تؼبدل ثذى هی شَد.

تزویت هَاد شَیٌذُ یب پبن وٌٌذُ ّب ثب هَاد سفیذوٌٌذُ در

ببرد.حَادثی کً بً راحتی نیتَان ازآن پیشگیري کرد،
برپایی آییو زیبا و دیریيً ىَروز در بیو خاىَاده ٌاي
ایراىی آدابی دارد کً از آن جهلً نیتَان بً نراشم خاىً
تکاىی در روزٌاي پایاىی شال اشاره کرد.خاىً تکاىی براي
رعایت و حفظ بٍداشت خاىً و تغییر در روحیً افراد
خاىَاده انري اشت ضروري و نفید ،انا نتأشفاىً بصیاري از
خاىم ٌا در ایو ایام فشار نضاعفی بً جصم خَد وارد نی
آورىد و بدون رعایت نَارد بٍداشتی و حفاعتی شالنت

فضبي وَچىی هبًٌذ حوبم یب دستشَیی خغزًبن است ،سیزا اس

خَد را بً خطر نی اىدازىد.

فؼل ٍ اًفؼبالت شیویبیی تزویت ایي هَاد گبسولزآساد شذُ وِ

از نٍهتریو حَادث و نشکالت خاىً تکاىی نیتَان بً

ثب رعَثت هخبط دّبى اسیذ ولزیذریه ایجبد وزدُ وِ ثسیبر

دردٌاي اشکلتی عضالىی ىغیرکهردرد ،نصهَنیتٍا و

لَي ٍ سَساًٌذُ است ٍ استٌشبق آى در فضبّبي وَچه ػالین

عَارض ریَي ىغیرتيگی ىفس وآشم ،بیهاریٍاي پَشتی ،

شذیذ تٌفسی ایجبد هیىٌذ.

شَزش و خارش پَشت دشت ،شقَط از بليدي و لیزخَردن

ثذتزیي شىل استفبدُ اس هَاد پبن وٌٌذُ ٍ شَیٌذُ آى است

اشاره کرد.
و برق گرفتگی
رتينول

وِ آًْب را ثب آة گزم هخلَط وٌٌذ ٍ یب اس آًْب در هحیغْبي

بً ىکات ذیل جٍت خاىً تکاىی ایهو تَجً کيید:

ثست ّبي وِ ثخبر آة ٍجَد دارد،استفبدُ وٌٌذ.

ثب ثزًبهِ ریشي ٍتمسین وبر ٍ سٍدتز شزٍع وزدى وبرّب اس
اًجبم حجن سیبد وبر در یه هذت سهبى هحذٍد خَدداري
وٌیذ ،لذم ثِ لذم اهَر هزثَعِ را اًجبم دّیذ ٍ اس ٍارد وزدى
فشبر ٍ استزس سیبد ثِ خَد ٍ دیگزاى جلَ گیزي وٌیذ.
ثْتز است لجل اس شزٍع وبر هذتی ثب حزوبت ٍرسشیً ،زهشی
ٍ وششی اًذاهْبي فَلبًی ٍ تحتبًی ،ثذى خَد را ثزاي وبر آهبدُ
وٌیذ.
درحیي جبثجبوزدى ٍسبیل هٌشل ،پبن وزدى شیشِ ّب ٍ
گزدگیزي اس ٍاردوزدى ثیش اس اًذاسُ فشبر ثِ ووزخَدداري
وٌیذ.

اگز جسن سٌگیٌی را اس سهیي ثلٌذ وزد ُ ایذ ،ثزاي چزخش ثِ
جْت خبصیّ ،زگش ثبالتٌِ خَد را اس هحل ووز ثِ آى سوت
ًچزخبًیذ ،ثلىِ توبم ثذى را اسهحل پبّب ثِ آى سوت ثزگزداًیذ
ٍ اشیبء سٌگیي را ثِ سزػت ٍ ثب یه حزوت سزیغ ٍ ًبگْبًی اس
رٍي سهیي ثلٌذ ًىٌیذ.
ّزگش در حبلیىِ جسوی را تَسظ یىی اس دستْبیتبى ثلٌذ
وزدُ ایذ ،سؼی ًىٌیذ ثب دست دیگز جسن سٌگیي دیگزي را
ثلٌذ وٌیذ .اگز اصزار داریذ ّز دٍثبر را ّوشهبى حول وٌیذ ،اثتذا
ثبري را وِ در دست داریذ سهیي ثگذاریذ ٍ سپس ّز دٍ جسن
را ثِ عَرّوشهبى ٍ ثب ّن ثلٌذ وٌیذ.

پیشٌْبد هیشَد اس هَاد شَیٌذُ ٍ پبن وٌٌذ ّبي استفبدُ
شَد وِ آسیت ووتزي هیزسبًذ ،هخالً استفبدُ اس پَدرّبي
شَیٌذُ وِ آًشین ّن دارًذ ،ثسیبر ایوي تز اس استفبدُ اسهَاد
سفیذوٌٌذُ اي است وِ ثخبر دارد.
اسهصزف هَاد شَیٌذُ ٍ پبن وٌٌذُ درفضبّبي ثستِ
خَدداري وٌیذ .ثخبر هتصبػذ شذُ اس تزویت جَّزًوه ٍ
ٍایتىس ثسیبر ثزاي چشن ،پَست ٍ ریِ خغزًبن است ٍ
خبًوْب ثبیذ اس تزویت ایي دٍ هبدُ جذاً ثپزّیشًذ.
ٌّگبم شست ٍشَى حوبم ٍ دستشَیى اس هبسىْبى هحبفظ
استفبدُ وٌیذ ،پٌجزُ ّب را ثبس ٍ تَْیِ را رٍشي وٌیذ تب جزیبى
َّا ثزلزار شَد.
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تَجِ وٌیذ ثسیبرى اس هَاد ضذ ػفًَى وٌٌذُ ثِ راحتى اس

ثْتزاست خبًِ تىبًی در سهبى غیجت وَدوبى در هٌشل صَرت

هبسىْبى وبغذى ػجَر هى وٌٌذ ٍ هى تَاًٌذ هَجت آسیت

گیزد تب ضزیت حَادث وبّش یبثذ.

ریِ شًَذ ثٌبثزایي تَْیِ هٌبست هحل،رٍشي وزدى َّاوش ٍ

استفبدُ اسسزثٌذ یب رٍسزي ثزاي پیشگیزي اسآلَدگی هَ تَصیِ

ثبسوزدى پٌجزُ ّب ،استفبدُ ًىزدى اس هحلَلْبى غلیظ ٍ ثستي

هی شَد.

دستوبل ضخین هزعَة ثزرٍي دّبى ٍ ثیٌی هیتَاًذ تب حذ

افزاد هجتال ثِ دیبثت در ایي ایبم ثیشتز هزالت لٌذ خَى خَد

سیبدي اس ثزٍس آلزصیْب ٍپیشگیزى اس ایي هشىالت ووه وٌذ.

ثبشٌذ.

ثِ تَصیِ ّبي ایوٌی رٍي ثزچست هحصَالت تَجِ وٌیذ

یىی اسخغزات هْن خبًِ تىبًی ثزق گزفتگی است.

هخل پَشیذى دستىش ٍ هبسه ٌّگبم استفبدُ اسهحصَالت

شستشَي لَاسم ثزلی هبًٌذ لَستز ،چزاؽ رٍشٌبیی ،ولیذ پزیش ٍ

سَساًٌذُ.

غیزُ هَجت هَارد سیبد ثزق گزفتگی ٍهزي ثب ثزق در رٍسّبي

استفبدُ اسهَاد شَیٌذُ شیویبیی هوىي است ثبػج تشذیذ

پبیبًی سبل هی شَد،جْت پبوسبسي ٍسبیل ثزلی اٍل ثزق ٍسیلِ

ثیوبریْبي للجی ػزٍلی ٍ ریَي شَد.

ثزلی را لغغ وٌیذ ٍ ثؼذ آى را تویشوٌیذ.

هَادشَیٌذُ شیویبیی رٍي سًبى ثبردار ،افزاد هسي

اس ریختي آة ثز رٍي ولیذ ،پزیش ٍ سین ثزق پزّیش شَد.

ٍوَدوبى ثیشتزآسیت رسبى است.

استفبدُ اسسیزپبیی غیز ایوي ،جؼجِ ٍ ًزدثبى ًبهٌبست،خغز

هغوئي شَیذ وِ استفبدًُ ،گْذاري ٍ دفغ هَادشیویبیی،

سمَط را افشایش هی دّذ.

هغبثك ثب دستَرالؼول سبسًذُ است.

.

درة هحصَالت شیویبیی ٍ پبن وٌٌذُ ّب را هحىن

ٌّگبم استفبدُ اس ًزدثبى یب چْبرپبیِ اس سغح اتىبي آى ثب سهیي

ثجٌذیذ.

هغوئي شَیذ ٍ در حذ اهىبى اس ًزدثبى دٍعزفِ ٍ استبًذارد

ّزگش ثزچست رٍي ظزٍف هَادشیویبیی را ثزًذاریذ ،اگز

استفبدُ وٌیذ.

ثزچست رٍي ظزٍف دچبر پَسیذگی شذُ هجذداً رٍي آى ثز

اگر النپ کم نصرف یا نٍتابی حاوي گازجیَه شها شکصت

چست ثشًیذ.

دقت کيید ،براي پاکصازي خرده النپٍایی کً داراي گاز شهی

اٍلیي ٍ ثْتزیي الذام ثزاي هسوَهبى ریَي ،خزٍد سزیغ

جیَه ٌصتيد بً تَصیً ٌاي زیر عهل کيید :

فزد اس هحل سزثستِ ٍ استفبدُ اس َّاي آساد ٍ لزار گزفتي در

بزاي  02تا  51دقیقه اتاق را تزك منیذ  ،پنجزه ها را باس منیذ،

هؼزض جزیبى َّاست ،چزا وِ استٌشبق َّاي تبسُ ،تٌفس را

سیستم تهویه مزمشي راخاموش مزده و اس پخص گاس سمی جیوه

تسْیل هی وٌذ ٍ ثبػج ایجبد آراهش هی شَد.
استفبدُ اس ثخَر ،ثِ خصَص ثخَر سزد ثسیبر وبرآهذ
است.
خَدداري اس صحجت وزدى ،هفیذ است.
ارجبع ّزچِ سزیغ تز هسوَم ثِ پششه یب توبس ثب
اٍرصاًس ضزٍري است.

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

جلوگیزي منیذ.هزگشاس جاروبزقی یا دستمال آضپشخانه بزاي جمع
مزدن خزدههاي المپ استفاده نننیذ.با دستنص ینبار مصزف و
ماغذ و ماسل خزدهها را جمع منیذ سیزا خطز جذب جیوه توسط
پوست وجود دارد.
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