
همه با هم بزای تغذیه سالم و تامین 
امنیت غذایی خانواده در شزایط 

 اپیدمی 

 4242تز اطاص گشارع طاسهاى غذا ّ کؼاّرسی در طال 

هیلیارد ًفز در جِاى  تَ غذای ایوي، طالن ، هغذی  4تیغ اس 

 .ّ کافی دطتزطی ًذارًذ

 

طاس  ّ کارُای غذایی  ایٌذٍ کؼْر ها تایذ ضوي حفاظت اس 

هٌاتغ طثیؼی ، تٌْع سیظتی ّ هقاتلَ تا هؼکالتی هثل تغییزات 

آب ّ ُْایی ، قاتلیت تاهیي غذای طالن ّ دطت یافتٌی تزای 

 . ُوگاى تاػذ

 

توسعه ، تغذیه پایدار با 

 مشارکت یکدیگز 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار 

 الِام قٌثزسادٍ : تِیَ کٌٌذٍ

 کارػٌاص ارػذ تغذیَ ّ رژین درهاًی 

Organization 

 رّس جِاًی غذا 



 
  غذای غْب، غذایی اطت کَ تزکیة آى هْاف  تا ًیاسُای تغذیِای

تاػذ ّ در ػیي حال طالن ّ تذّى آلْدگی تَ هسا از  اًظاى رطیذٍ  
 .تاػذ

ُویؼَ ًظافت رارػایت کٌیذ دطتِای غْد را تا آب ّ صاتْى قثل  تِیَ 

 .غذا ّ در طْل تِیَ غذا تؼْییذ

ُویؼَ اس آب طالن  اطتفادٍ کٌیذ ّ هیٍْ ُا ّ طثشیجات را پیغ اس  

 . اطتفادٍ تَ غْتی تؼْییذ

تواهی غذاُا غسْصا گْػت، هاکیاى ّ تخن .غذاُا را تَ غْتی تپشیذ

 . هزؽ ّ غذاُای دریایی را غْب تپشیذ

غذاُا را در دهای طالن ّ هٌاطة ًگَ داریذّ غذای غام ّ پختَ را اس 

ُز گًَْ هْاد غذایی پختَ ػذٍ ّ فاطذ ػذًی را در .یکذیگز جذا کٌیذ 

 .  یخچال ًگَ داری کٌیذ

هیلیارد تي تزآّّرد ػذٍ  3.5ضایؼات هْاد غذایی ُز طالَ حذّد  بهداشت و ایمنی مواد  غذایی 

اطت کَ هؼادل یک طْم کل هْاد غذایی تْلیذ ػذٍ تزای هسز  

% 31ُزطالَ .هیلیارد ًفز در طال اطت  4اًظاى ّ  هؼادل غذای 

غذایی کَ تزای هسز  اًظاى تْلیذ هی ػْد تیي هزاحل کؼت تا 

 . رطیذى تَ تاسار اس تیي هی رّد

 . هیٍْ ُای رطیذٍ را تپشیذ

در صْرت ّجْد  تاقیواًذٍ غذا تؼذ اس غٌک ػذى، آى را در ظزّ  

 . هٌاطة دردار در  یخچال یا فزیشر قزار دُیذ

ُای هؼطزّ  را تا طثشی ُا ًاى .ُای غؼک را دّر ًزیشیذ ًاى 

ُا را رّی طاالد یا  دار کٌیذ ّ پض اس غزد کزدى آى ُا هشٍ ادّیَ

  طْپ تزیشیذ

 . غْدتاى طثشی تکاریذ

  .تِیَ کٌیذ پٌیز اس تاقیواًذٍ ػیزتاى،
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