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 پیشگیری از حوادث ترافیکی:

 مرگ موارد درصد 90 .دهندیم دست از یکیتراف حوادث علت به را خود جان جهان در نفر 000/200/1همه ساله  

درصد  84 که ییکشورها یعنی است  متوسط ای کم درآمد با کشورهاي به مربوطی کیتراف حوادث از یناش

 .اند داده جاي خود در راجهان  هینقل طیوسادرصد  53 و تیجمع

 هینقل لیوسا و لهایاتومب نانیسرنش و رانندگان با سهیمقا در موتورسواراندوچرخه سواران و  اده،یپ عابران

 و کاربران آسیب پذیر راهها نام دارند. هستند خطر معرض در شتریب گر،ید

 زنده شانس اصالً یبیتقر طور به دارد، سرعت ساعت در لومتریک  80که ییباخودرو تصادف در ادهیپ عابران

 کندیم برخورد آنها با که ییخودرو سرعت شیافزا با ادهیپ عابران ماندن زنده شانس واقع در .ندارند ماندن

 .گذاردیم ریتأث تصادف ضربه شدت بر سرعت نیهمچن  ابدییم کاهش

عبارتی شهروندانی درستی ایفا کنند به ه کاهش بار حوادث ممکن نیست مگر آنکه تك تك مردم نقش خود را ب

 قانون مدار باشند.

به عابران پیاده توصیه می شود که در شب و در مه و غبار و در شرایطی که دید کافی وجود ندارد از لباس رنگ 

روشن استفاده کنند و درصورت پوشیدن لباس تیره یا چادر مشکی در شرایط فوق حتماً عالمت شبرنگ روي 

هاي هوایی، توجه به چراغ انهاي مجاز و پیاده روها، خط کشی عابر پیاده و پلعبور از مک لباس خود نصب کنند.

که بیاموزند به کودکان خود والدین باید  براي عابران پیاده است.مخصوص عابرین پیاده از توصیه هاي ایمنی 

 .خیابان مکانی خطرناك است و نباید به جاي پارك به محل بازي کودکانشان تبدیل شود
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 پیشگیری از مسمومیت غذایی:

همیشه قبل از آماده کردن یا خوردن  طی سفر براي حمل مواد غذایی فاسدشدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید.

غذا دستهایتان را با آب و صابون بشویید و یا درصورت عدم دسترسی به آب از ژلهاي ضدعفونی کننده استفاده 

 نمایید.

کنسرو داراي برآمدگی ، فرورفتگی یا نشتی خودداري کنید و مطمئن شوید که درپوش آنها از خرید قوطی هاي 

 شکسته نشده باشد. اگر فرآورده یی ظاهر یا بوي ناخوشایندي داشت به هیچ عنوان آن را نچشید.

 لبوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف کشك غیرپاستوریزه ، غذاهاي کنسروي که قب

از مصرف حرارت کافی به آنها نرسیده یا سوسیس و کالباس خام و آلوده بروز می کند. قبل از مصرف کنسروها 

 تغییر ، اطراف در پوسیدگی وجود ، کنسرو قوطی طرف دو شدن برآمده دقیقه آن را بجوشانید. 20نیز به مدت 

 از کپك وجود علت به سبزرنگ یا سفید هاي لکه وجود و کنسروها فساد عالیم جزو کف ایجاد و بو و طعم و رنگ

 فساد سوسیس و کالباس است. عالیم

 مواد هاي بندي توجه به تاریخ تولید و انقضاء ، مجوز بهداشتی ، پروانه ساخت و عالمت استاندارد روي بسته

 .است ضروري ها ز بروز مسمومیتا پیشگیري براي ، گوشت و لبنی محصوالت ، آبمیوه ، بستنی ویژه به غذایی

 دارو خودسرانه مصرف از و مراجعه پزشك به حتماً ، سردرد و اسهال ، پیچه دل ، تهوع نظیر عالیمی شروع با

 غذایی ماده هر از بهتر مسمومیت، هنگام پاستوریزه ماست و دوغ نظیر فراوان مایعات مصرف. کنید خودداري

 . است دیگر

فساد ، در طول سفر به شدت خودداري و سعی کنید از  از مصرف مواد غذایی غیربهداشتی و مشکوك به

 غذایی مواد مصرف از. نکنید تهیه غذا ، کنند نمی رعایت را بهداشتی اصول که هایی فروشی اغذیه و ها رستوران

 .کنید پرهیز است، مانده یخچال از بیرون ساعت 2 از بیش که شده پخته

 تصفیه نمك و پاستوریزه لبنی هاي شیر و فرآورده باشید.به برچسب فارسی مواد غذایی خارجی توجه داشته 

 تولید تاریخ درج و بهداشت وزارت مجوز بدون شده، بندي بسته هاي نان مصرف و خرید از و کنید مصرف شده،

دقیقه بجوشانید تا از ابتال به مسمومیت  5بل از مصرف به مدت ق را مایع کشك .کنید خودداري مصرف انقضاء و

 اریکب هاي لیوان از فقط آب نوشیدن براي قطار، یا اتوبوس با مسافرت هنگام غذایی و بوتولیسم در امان باشید. 

 .کنید استفاده اختصاصی و مصرف

 


