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  COVID-19شیوع هنگام در ایتغذیه هایتوصیه

 

 

 

 
 ترقوی ایمنی سیستم دارای ،دارند متعادل غذایی رژیم که افرادی. است مهم بسیار  (هیدراتاسیون) بدن آب مینأت و مناسب تغذیه

 و تازه غذاهای انواع روز هر باید شما بنابراین .دارند کمتری عفونی هایبیماری و مزمن هایبیماری به ابتال خطر و هستند
 دریافت را خود نبد نیاز مورد هایاکسیدانآنتی و پروتئین ،غذایی رژیم فیبر ،معدنی مواد ،هاویتامین تا کنیدمیل را شدهفرآوریغیر

 یابتد ،مغزی سکته ،قلبی بیماری ،چاقی ،وزن اضافه خطر تا کنید پرهیز نمک و چربی ،شکر :از همچنین .بنوشید کافی آب ،کنید
 .دهید کاهش توجهی قابل میزان به را سرطان از خاصی انواع و
 
 

 کنید میل شده فرآوریغیر و تازه غذاهای روز هر: 

  ،گندم ،سر دو جو ،ارزن ،نشده فرآوری ذرت )مثالً دارسبوس غالت و آجیل ،لوبیا( ،عدس :)مثل حبوبات ،سبزیجات ،یوهم
 (شیر و رغم تخم ،ماهی ،گوشت مثال عنوان)به یحیوان غذاهای و (زمینیسیب مانند هاییریشه یا نشاسته هایغده یا ایقهوه برنج

 بخورید. روزانه را
 حبوبات و گوشت گرم061 و غالت گرم081 ،وعده( 5) سبزیجات لیوان 5.2 ،وعده( 4) میوه فنجان 2 خود: روزانه غذایی برنامه در

 .بگنجانید ( هفته در بار 3 − 2 مرغ و ،کرد میل هفته در بار 2 − 0 توانمی را قرمز )گوشت

 .کنید انتخاب هستند نمک یا چربی ،قند دارای که غذاهایی جایهب را تازه میوه و خام سبزیجات ،هاوعده میان برای

 .شود منجر مهم هایویتامین رفتن بیناز به تواندمی روش این زیرا نکنید سرخ حد از بیش را هامیوه و سبزیجات

 .کنید مصرف شکر یا نمک بدون را آن انواع ،خشک یا کنسرو هایمیوه و سبزیجات از استفاده هنگام
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 بنوشید آب کافی اندازه به روز هر: 

 دفع را بدن زائد مواد ،تنظیم را شما بدن دمای ،کندمی منتقل خون به را ترکیبات و مغذی وادم آب .است ضروری زندگی برای بآ
 .کندمی ترراحت را مفاصل حرکات و

 صرفم نیز آب حاوی سبزیجات و میوه ،دیگر هاینوشیدنی توانیدمی اما ،است انتخاب بهترین آب .بنوشید آب فنجان 01-8 روز هر
 مصرف از و نکنید مصرف کافئین زیاد باشید مراقب اما قهوه و چای ،(کرش بدون و آب در شده )رقیق یمول آب مثال عنوانبه ،کنید
 .دهستن قند حاوی آنها همه زیرا ،کنید خودداری گازدار هاینوشیدنی ،میوه آب کنسانتره ،اهشربت ،شده شیرین هایمیوه آب

 
 بخورید روغن و چربی متوسط مقادیر: 

 ودموج ذرت روغن و آفتابگردان روغن ،کانوال ،سویا ،زیتون روغن ،آجیل ،آووکادو ،ماهی در مثال عنوان)به نشده اشباع هایربیچ
 .دکنی مصرف باشد( موجود پنیر ،خامه ،نارگیل روغن ،هکر ،چرب هایگوشت در مثال عنوان)به اشباع هایچربی جایبه را است(

 .قرمز گوشت نه و دارند کمتری چربی معموالً که کنید انتخاب را هیما و مرغ( )مثلسفید گوشت

 .دارند یزیاد نمک و چربی زیرا کنیدخودداری شده فرآوری هایگوشت از

 .کنید انتخاب را چربکم یا چربی بدون لبنیات ،امکان صورتدر

 ،پیتزا شده، سرخ غذای ،هافود فست ،شده فرآوری غذایی مواد در اغلب موارد این .کنید خودداری شدهتولید ترانس هایچربی از
 .شودمی یافت مارگارین ،کلوچه ،کیک

 
 بخورید کمتری شکر و نمک: 

 .کنید محدود را ماهی( سس و سویا سس :مثال عنوان)به سدیمپر هایچاشنی و نمک مقدار ،غذا سازیآماده و پزوپخت نگامه

 .کنید استفاده شده تصفیه دارید نمک از و کردهمحدود (مرباخوری قاشق 0 اً)تقریب گرم 5 از کمتر به را خود روزانه نمک مصرف

 .کنید پرهیز دارند شکر و نمک که تنقالت( مثال عنوان)به غذاهایی از

 شیرهای و تماس ،شربت و میوه آب کنسانتره ،میوه آب :مثال عنوان)بهکنید محدود را قند حاوی هاینوشیدنی سایر و نوشابه مصرف
 .ر(داطعم

 .کنید انتخاب هاشکالت و هاکیک ها،کوکی مانند شیرین هایوعده میان جایبه را تازه هایمیوه

 
 کنید خودداری منزل از بیرون در غذا خوردن از: 

 کنیممی توصیه د.یاب کاهش COVID-19 با مواجهه احتمال و یابد کاهش دیگر افراد با شما تماس میزان تا بخورید غذا منزل رد
 شلوغ هایمحیط در همیشه امر این د.باشی داشته فاصله متر یک حداقل ،کندمی عطسه یا کندمی سرفه که هرکسی و خود بین

 عنوان)به افراد دست و سطح روی آلوده افراد از مخاط قطرات است ممکن .نیست پذیرامکان هاکافه و هارستوران :مانند اجتماعی
 ستهش مرتب طوربه هادست آیا که شوید مطمئن توانیدنمی شما ،ازدحامپر هایمحیط در  ،شود پخش کارکنان( و مشتری مثال
 .شوندمی عفونی ضد و تمیز سریع و کافی اندازه به سطوح و شوندمی

 
 اجتماعی روانی پشتیبانی و مشاوره: 

 حمایت به نیاز است ممکن ،است شده تأیید یا مشکوک آنها  COVID-19  و هستند مزمن هایبیماری به مبتال که افرادی 
 معهجا در )خیرین( نهاد مردم هایسازمان همچنین و بهداشت بخش در دیدهآموزش متخصصان باشند داشته تغذیه و روان سالمت

 .باشند کننده کمک توانندمی


