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 رایطی خمیر نان تحت هر ش ( سنگک ، بربری، تافتون و لواش)در نانوانی های سنتی

از تهیه شود هنگامی که در تنور پخته می شود آلودگی ویروسی آن ،در اثر ح رارت

.بین می رود

نانی که از تنور خارج می شود عاری از آلودگی به ویروس کرونا می باشد.



 اما ممکن است دست فردی که نان را از تنور خ ارج میکن د آل وده
.باشد



 ش دن نان برای خنکپهن کردن باید از . همچنین ممکن است میز نانوایی آلوده باشد

ب رس و خرد کردن نان توس   ا ا و و بریدن در میز نانوایی جداً خود داری کنید، از

.پرهیز کنیدکه معموالً در نانوایی ها وجود دارد های عمومی 



 د سپس در نایلون  رار دهیپارچه ای نخی نان داغ را ابتدا در.



نان  ابلیت شستشو و ضد عفونی کردن ندارد.

 ،حرارت دادن مجدد آن در منزل  ب ل از مر را اس تتنها راه حل .

ن است ، به هم ینسبت به گرما حساس ویروس کرونا به سرما مقاوم و 

.دلیل یکی از راه  های از بین بردن این ویروس حرارت دادن آن است



وقتی نان ها را به منزل بردید چه کاری 

باید انجام دهید ؟



.  نایلون دور نان را دور بیاندازید -1

دست های خود را بشویید -2

ه نان ها را به  طعات کواک ببرید و داخل کیس-3

.نایلونی بسته بندی کنید 



.  یدمجدداً دستها را شسته و بسته های نان را فریز کن-3

پاراه دور نان رابا آب گرم و صابون یا داخل ماشین -4
.  لباسشویی ، بشویید 



 هر بار قبل از مصرف نان آن را گرم و میل نمایید.

 دم و در صورر   وتوسترها ،فر برقی و گازی و استتااد  از متاکروویو استفاده از

دن جهت حورار  دادن و گورم  ورماهی تابه و  ابلمه دسترسی به آنها، استفاده از 

.  نان ترصیه می شرد
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