
  چه نکات بھداشتی را باید درسفرھای نوروزی رعایت نماییم 

ھا در ایام عید با مسافرت به گوشه و کنار این سرزمین زیبا خستگی کار و فعالیت چند صباح گذشته را برطرف  بسیاری از خانواده

سازند. از جمله نکات بسیار مھمی که رعایت آن در ایام سفر اھمیت زیادی دارد، بھداشت غذا و مواد غذایی است که در سفر  می

  شود.  تھیه می

بعضی از مناطق   ھای گردشگری فراوانی دارد ولی در نظیری برخوردار است به ھمین دلیل جاذبه  مواھب طبیعی کم کشور ما، از

متاسفانه به دلیل عدم توجه متصدیان امر، از نظر امکانات پذیرایی و به کارگرفتن موازین بھداشتی دارای نقاط ضعف بوده. از این رو 

  نمایند . تھا، جھت تھیه غذای مورد نیازشان موارد زیر رعای نوادهشھری، خا بھتر است در سفرھای برون

  ده قانون طالیی سازمان جھانی بھداشت برای تھیه مواد غذایی ایمن و بھداشتی 

     تعداد معدودی عوامل بیماریزا ، موجب مسمومیت ھای غذایی بی شمار WHO)سازمان بھداشت جھانی(طبق یافته ھای 

آلودگی مواد غذایی می گردد تعدادی  نحوه نگھداری موجب بروز مسمومیت و نوع طبخ و اوقات ، اشتباھاتی دربیشتر  می شوند.

  ازاین اشتباھات عبارتند از:

  مصرف غذا طوالنی بودن فاصله بین تھیه و  -١

  درجه حرارت مناسب برای رشد باکتریھا نگھداری غذاھای آماده به مدت طوالنی در -٢

  از حرارت کافی عدم استفاده -٣

  آلودگی ھای ثانویه -٤

  تماس افراد آلوده با غذا -٥

عوامل بیماریزا را درغذاھا کاھش  تکثیر آلودگی ، بقا و سازمان جھانی بھداشت درمقابل این اشتباھات توصیه ھائی دارد که خطر

 نظر ی راه حل ھای علمی خاص ھرفرھنگ درتوصیه ھا باید به عنوان مدلی برا ھا، این قوانین و باتوجه به تعدد فرھنگ می دھد.

گرفته شوند . بنابراین مجریان باید این قوانین را با وضعیت کشور خود که شامل عادات خاص تھیه غذا دریک فرھنگ است ، 

  سازگار نمایند .

  براي اطمینان از ايمني غذا ، غذاھاي فرآوري شده را انتخاب نمائید  -١

سبزيھا درحالت طبیعي بھترين توصیه است ولي مواد غذايي ديگر بدون طي مراحل  میوه ھا و نظیرمصرف بسیاري از مواد غذايي 

 قدرت انتخاب داريد، ازگوشت ماکیان تازه يا فريز  اگر فرآوري ايمن نیستند براي مثال به جاي شیرتازه ، شیرپاستوريزه بخريد و

ھنگام خريد به ياد داشته باشید که فرآوري کردن  زه شده باشند . درشده اي استفاده نمائید که بوسیله اشعه يونیزان پاستوري

مواد غذايي براي افزايش ايمني، ھمراه با افزايش مدت ماندگاري ابداع شده است . غذاھاي معیني مثل کا ھو که بصورت خام 

  خورده مي شوند احتیاج به شستشو و ضدعفوني دقیق دارند.

  غذاھا راخوب بپزيد  -٢

     پاستوريزه معموال" آلوده به میکروبھاي بیماريزا  شیر غیر ز غذاھاي خام ، بخصوص گوشت ماکیان ، گوشت قرمز وبسیاري ا

بین ببرد ولي بخاطر داشته باشید که براي رسیدن به اين مھم  پخت دقیق آنھا مي تواند میکروبھاي بیماريزا را از مي باشند 

درجه سانتیگراد برسد . اگرمرغ پخته شده ھنوز در نزديک استخوانھا خام  ٧٠حداقل  دماي تمام قسمتھاي ماده غذايي بايد به

 ماکیان يخ زده بايد قبل از پخت ، کامال" از باقي مانده است آن رابه داخل ظرف برگردانید تا کامال " پخته شود . گوشت، ماھي و

  انجماد خارج شوند.

  فاصله بعدازپخت غذا را مصرف کنیدبال -٣

آن شروع به تکثیر مي کنند ھرچه زمان بیشتري سپري  غذاي طبخ شده به اندازه دماي اتاق سرد شود ، میکروبھا دروقتي 

  است براي رعايت ايمني، غذا را بالفاصه بعد از پخت مصرف نمايند . شود، خطر بیشتر

  غذاھاي پخته را به دقت نگھداري کنید -٤

درجه  ٦٠نزديک يا باالي   يا مي خواھید آن را براي مدتي نگھداريد، آن را در مکان گرم اگر مجبوريد که غذا را پیشاپیش تھیه کنید



ساعت ٥يا  ٤زماني که بخواھید غذا را براي مدت  درجه سانتیگراد نگھداري نمائید. ١٠سانتیگراد ( يا در مکان سرد) نزديک يا زير 

قبل تھیه نشود. يکي از  است که از لي غذاي کودکان بھترنگھداري کنید، اين قانون اھمیت حیاتي خواھد داشت . بطور ک

اشتباھاتي که موجب بروز مسمومیت ھاي غذايي بي شمار مي گردد گذاشتن مقدار زيادي غذاي گرم درداخل يخچال است 

    دريک يخچال تقريبا " پر ، غذاھا نمي توانند به آن سرعت که بايد و شايد سرد شوند . وقتي مغز غذا به مدت طوالني گرم 

  مي يابند به سرعت تا حد بیماريزايي تکثیر درجه سانتیگراد ) ، میکروبھا رشد کرده و ١٠باالي باقي بماند ( يعني 

  غذاھاي پخته را به دقت حرارت دھید -٥

طول نگه داري رشد کرده باشند. نگھداري مناسب، رشد  اين راه بھترين روش مبارزه با میکروب ھائي است که ممکن است در

ارگانیسم ھا را ازبین نمي برد. بنابراين غذا را يکبار ديگر به دقت حرارت دھید بطوري که  ولي میکرومیکروبھا را کاھش مي دھد 

  درجه سانتیگراد برسد . ٧٠دماي تمام قسمت ھاي غذا به حداقل 

  پخته جلوگیري نمائید . ازتماس بین غذاھاي خام و -٦

غذاھاي خام آلوده شوند اين آلودگي ممکن است مستقیم باشد،  کوچکترين برخورد با غذاھاي سالم پخته شده مي توانند در اثر

مثل زماني که گوشت خام ماکیان با غذاي پخته تماس يابد. اين موضوع مي تواند ازاين ھم ظريفتر باشد . براي مثال زماني که 

فاده نکنید . انجام اين کار مرغ خام را آماده مي کنید ازھمان تخته وچاقوي شسته نشده براي قطعه قطعه کردن مرغ پخته است

  باعث بروزبیماري شود . مي تواند تمام خطرات بالقوه رشد میکروبي را دوباره ايجاد کرده و

  دستھايتان را به صورت مکرر بشوئید  -٧

و يا پس ازآماده قبل از شروع به آماده کردن غذا و ھمینطور بعداز پايان اين کار دستھايتان را به دقت بشوئید خصوصا " بعد از توالت 

 در دستھايتان عفونتي وجود دارد قبل از تھیه غذا روي آن را پوشانده و ماکیان ، و اگر سازي غذاھاي خام مثل ماھي، گوشت و

پانسمان نمائید . ھمچنین به خاطر داشته باشید که حیوانات خانگي مانند سگھا، پرندگان و بخصوص الک پشت غالبا " ناقل 

  زاي خطرناکي ھستند که مي توانند از دستھاي شما به غذا منتقل شوند .میکروبھاي بیماري

  تمام سطوح آشپزخانه را دقیقا" تمیز نگھداريد -٨

آنجايي که غذاھا به آساني آلوده مي شوند تمام سطوح مورد استفاده ھنگام آماده سازي و تھیه غذا بايد دقیقا " تمیز  از

ظروف و وسايل آشپزي  پارچه ھايي که با ن يا لکه اي مي تواند يک منبع میکروب باشد.نگھداشته شوند . ھرذره غذا ،خرده نا

قبل از مصرف دوباره در آب جوشانده شوند . پارچه ھاي جدا براي تمیز کردن زمینھا نیز به  تماس دارند بايد ھر روز تعويض و

  شستشوي مکرر نیاز دارند.

  ديگرحیوانات دورنگاه داريد دسترس حشرات ، جوندگان و غذاھا را از -٩

حیوانات غالبا" حامل میکروبھاي بیماريزا ھستند که مي توانند باعث مسمومیت ھاي غذايي شوند . نگھداري غذا در ظروف درب 

  دار بھترين راه محافظت غذاست .

  ازآب پاکیزه استفاده نمائید  -١٠

اھمیت دارد. اگردرمورد آب مصرفي تان شک داريد قبل از  غذا نیز وجود آب پاکیزه ھمان قدر که براي نوشیدن مھم است براي تھیه

تھیه غذاي کودک  استفاده در آن براي تھیه يخ، آن را بجوشانید بخصوص درمورد آب مورد يا استفاده از اضافه کردن آن به غذا و

يي به عنوان يکي از مھمترين بسیار دقت داشته باشید . سازمان جھاني بھداشت به بیماريھاي ناشي از آلودگي مواد غذا

مشکالت بھداشت در دنیاي معاصر مي نگرد . بسته به شرايط ،اين آلودگي ھا درکودکان و بزرگساالن ممکن است کشنده باشد. 

ھا محافظت کنید . اين قوانین بطور قابل توجھي خطر بیماريھاي  با استفاد ه از دستورات ساده فوق خانواده خود را از اين بیماري

  ناشي ازآلودگي مواد غذايي را کاھش خواھند داد.
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