
 

و زنده بماند ی، بندهمقوا مورد استفاده در بست ای کیپلاست مثل یسطوح مختلف یتواند بر رویم روسی، ویشگاهیآزما طیشرا در

-موادبندی بستهخود را بعد از باز کردن  یهادستبنابراین  باشد. یفرد کافیک شدن  ماریب ینوع مواجهه برا نیکه ا ستین دیبع

 یهابسته غذایی وتماس با مواددهان در هنگام  ای ینیو از دست زدن به چشم، ب دیکن یعفونو ضد زی، سطوح را تمییدبشو ییغذا

 .دیکن یخوددار ییغذامواد

 

 :نکتهده 

  کنندگان باید در موردآنچه مصرف

 . بدانند COVID-19و  غذاایمنی 

 کند رشد غذا در تواندنمی ویروس کورونا

مانند  هاروسیواما  ،غذا رشد کنند درتوانند یمناسب م طیها در شرایباکتر اگرچه

 .دندار اجیزنده احت زبانیم کیبه  ریماندن و تکثزنده یبرا COVID-19روسیو

 

 است یخوب بهداشت یهاعادت داشتن COVID-19 از یریجلوگ یراه برا نیبهتر

 
غذا و بعد از خوردن  غذایی، قبل ازبا مواد تماس، قبل از دیاز خربعد  هادستشستن  شهیهم

 یتنفس دستگاه بهداشترعایت با صابون و آب و  هیثان 02به مدت حداقل  دستشوییاستفاده از 

 .گرددتأکید می

 

 استی ماریاز ب یریجلوگ یبرا یروش خوب شهیمناسب هم یدر دما ییغذامواد پختن

 یمعادل آن( برا ای قهیدق 0به مدت  گرادیدرجه سانت 02)حداقل  ازیمورد ن یدر دما غذاگرم کردن  

 جادیا یهایماریاز جمله ب، از غذا یناش یماریخطر ابتلا به هرگونه ب ،زایماریبردن عوامل ب نیاز ب

 نیا یپخت و پز بر رو ریدر مورد تأث یامطالعهاگرچه دهد. یکاهش مرا ها روسیشده توسط و

 روند.یم نیدما از ب نیها در اروسیو ناکورو ریخاص صورت نگرفته است، اما سا روسیو

 

 خطر است یخام ب هاییو سبزها وهیخوردن م

 .وجود ندارد ییغذاموادبا  در ارتباط COVID-19مبنی بر  یمدرک چیحال حاضر، ه در 

 ای دادن برشپوست کندن، از  قبل های بهداشتیها با رعایت پروتکلها و سبزیشستن میوه

 گردد. ها توصیه میآنخوردن 

 

 است COVID-19 های محتمل ابتلا بهیکی از راه ییغذامواد یبندبسته تماس با

 

 دیخوب هنگام خر یهاعادت

 

شود.  یم قلتمن گریص داشخا بهآلوده افراد سرفه و عطسه قطرات توسط  روسیو نیا، اول وهلهدر 

منجر  یآلودگ زانیم نیامعلوم نیست هنوز ، اما ندیایو سطوح فرود ب اءیاش یتوانند رویاگرچه قطرات م

 .گرددمیبه بیماری 

 

لازم . است یمتک ییغذافروشندگان مواد غذا و ایمنی زنجیره غذایی بهبه  یادامه دسترس یبرا جهان

 .شودمحافظت  ییغذاموادآلودگی  تا باشندسالم  یریگهمهخصوص این در  کنانکار نیااست 

 

غذا و  از( COVID-19) دیجد کورونا ویروس بر انتقال یمبن یمدرک چیدر حال حاضر ه

 وجود ندارد ییغذامواد

 

 یکشاورز نیتأم رهیدر زنج ییمواد غذا یمنیا یهااز تلاش تیحما

 

 نگه داشتن آن  منیبه غذا و ا یخاطر فراهم کردن دسترسه بفروشندگان از دانی قدر

 

صورت بروز  در .شودحفظ ها یی و در صفغذاهنگام انتخاب مواددر  گریافراد د از یکیزیفاصله ف

 .شود یخوددارکردن  دیو از خرشود نگه داشته زیتمها دست بیماری، علائم

 

  دییدستان خود را بشو ا و بارهابارهو  دیتمام موارد فوق را انجام ده

 

 کارکنان بخش لازم است ،COVID-19 یریگاز مزرعه به فروشگاه در طول همه ییغذامحافظت از مواد یبرا

 منیا ییغذامواد عرضهاز کارگران خود،  تیبا حما ییغذامواد دکنندگانی. تولمورد توجه قرار گیرند یکشاورز

 .نمایندتضمین میرا 

 

 .از همه مهمتر است، شستن دست با صابون رسدساده به نظر می

 

غذایی سازمان مواد ایمنی کارشناسان

، آنچه را که FAOکشاورزی بار و خوار

 موادغذایی و COVID-19 دربارهتاکنون 

 هایتوضیح و مشاورهشناخته شده، 

کنندگان در هنگام را برای مصرف بهداشتی

  دهند.می خرید ارائه

 

ت مشارکدفتر مطالعات تطبیقی و 

للیالمدر تدوین استانداردهای بین  

 
 


