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 اتاق در ترتيب و نظمرعايت 

1
 درست جانمايي كتاب، و قفسه تميز، ظروف نگهداري جهت مناسب محل تعبيه( مناسب چيدمان و آراستگي

 ؛)... و نباشد ها آن سقوط امكان كه وسايل
 مناسب و پراكنده نبودن در فضاي راهرو؛ محل در ها دمپايي و ها كفش گرفتن قرار2

 كمدها؛ فضاي بودن مرتب و شده گرفته نظر در هاي مكان در ها لباس منظم دادن قرار3
 ها اتاق داخل به موذي جوندگان و حشرات جلب از جلوگيري

 ها؛ اتاق كف و سطوح روي بر غذايي مواد ذرات نبودن باقيمانده4
 اتاق؛ در موجود وسايل پشت و زيرين هاي قسمت بودن پاكيزه5

6
 با پالستيكي يا و فلزي ظروف در غيره و ماكاروني برنج، غالت، حبوبات، مانند خشك غذايي مواد نگهداري

 ؛)نباشد نايلوني هاي كيسه داخل غذايي مواد گونه ايـن(محكـم  درب

 كمدها؛ داخل يا و ها تخت زير ها، اتاق داخل نشده شسته ظروف نبودن7

 ؛)ورود به اتاق قبل از(...  و ها كفش ساك، چمدان، مانند شوند مي آورده اتاق داخل به بيرون از كه وسايلي تمامي نمودن تميز8

 فردي بهداشترعايت 

9
در  قارچي و آويزان نكردن هاي بيماري انتشار از جلوگيري براي آفتاب نور در استحمام وسايل كردن خشك

 فضاي اتاق و راهروها؛
 اختصاصي خواب وسايل لباس، كاله،روسري،دمپايي،حوله، تيغ،ليف،وحمامكيسهمانندشخصي لوازم از مشترك عدم استفاده10

 ؛ پتو و روبالشي ملحفه، بودن پاكيزه11

 تخت؛ روي و دركنار يا و اتاق در نشده شسته هايجوراب و هالباس ندادن قرار12
 غذايي مواد نگهداريروش صحيح 

 بار؛ يك هفته دو هر داخل يخچال حداقل نظافت و كردن تميز13
 يخچال؛ داخل در و تميـز اي شيـشه ظـروف داخـل ...)تن ماهي، رب گوجه و (شده  باز كنسروهايباقيمانده  نگهداري14

15
 در شده شسته يا پخته غذايي مواد كنار در ها سبزي و ها ميوه مانند نشده شسته غذايي مواد ندادن قرار

 يخچال و خارج كردن سريع مواد غذايي كپك زده از يخجال؛
 بازيافتي؛رنگ سياه هاي كيسه از نكردناستفادهويخچالدرغذاييموادنگهداريبرايروشن رنگ هاي كيسه ازاستفاده16

 زا بيماري زا و حساسيت عوامل تكثير از جلوگيري
 ؛ نظافت رعايت با خاك و گرد از اتاق و ها پرده بودن عاري17
 ها؛پنجرهطريق باز كردن از اتاقداخلهوايمناسبتهويهباهااتاقفضايدرراكدهوايو رطوبت شدن جمع از جلوگيري18

 خوابگاه؛ محيط و اتاق در دخانيات از نكردن استفاده19

20
 عنوان به... و فرسوده چوبي هاي اضافي، جعبه چوبي، مقواي قطعات جمله از اضافي وسايل هرگونه ندادن قرار

 ها؛ تخت اطراف در و اتاق داخل در... و كتاب جاي يا كفشي جا
 محيط بهداشت و ايمنيرعايت نكات 

21
با تلفن در اتاق يا  با صداي بلند مكالمه ،...راديو و حد از بيش صداي مانند( صدا  و آرامش و ايجاد نكردن سر حفظ

 ؛...و  راهروها
 بست؛ را آن درب بتوان كه پالستيكي كيسه يا دار سطل درب در پسماند قراردادن22

23
فاضالب، گاز، وجود انواع  برق، آب، بهداشتي و ايمني در اتاق و خوابگاه مانند نقص هاي موقع به رساني اطالع

 مسئولين؛ به ...حشرات و

 ؛...) و فرش كفپوش، ديوار، و درب(اتاق  داخل تجهيزات به نرساندن آسيب و اتاق مسئوالنه نگهداري24

 پز؛ و پخت براي عمومي آشپزخانه از استفاده و اتاق در برقي اجاق از نكردن استفاده25


