
 . قبل از هصرف سيسيجات حتوا چهار هرحله پاكسازي، انگل زدايي ، گند زدايي وآبكشي به روش ذيل بايستي انجام شود 

  

 روش سالن سازي هيوه ها و سبسيجات

بایستی هیَُ ٍ سبسی را قبل از خَردى ...  برای جلَگیری از ابتال بِ بیواری ّای اًگلی ٍ رٍدُ ای هاًٌذ ٍبا، حصبِ،اسْال خًَی ٍ 

 : هرحلِ سالن سازی ًوَد4در 

  

پاک سازي : هرحله اوّل 

سبسی ّا را با دقت ٍبِ خَبی پاک ًوَدُ تا گل ٍالی ٍ هَاد زایذ ٍ الیاف خراب ٍ قسوت ّای لِ شذُ ٍ پژهردُ آى بِ طَرکاهل 

 .                                          برطرف شَد ٍ سپس در آب تویس ٍ سالن شستشَ هی دّین

 انگل زدايي: هرحله دوّم  

 4)در ایي هرحلِ در یک ظرف با تَجِ بِ هقذار ٍ حجن سبسی ّای پاک شذُ آب ریختِ ٍسپس بِ ازای ّر یک لیتر آب

 دقیقِ هیَُ ٍسبسی را بِ طَر کاهل درکفاب 3 قطرُ هایع ظرف شَیی اضافِ ًوَدُ ٍ بِ ّن هی زًین ٍ بِ هذت 5 تا 3 (لیَاى

 .قرار دادُ ٍ دٍبارُ سبسی ّا را باآب تویس ٍ سالن شستشَ دادُ تا تخن اًگل ّا جذا شَد

  ضدعفوني: هرحله سوّم 

اگر پرکلریي در دسترس ًباشذ هی تَاًیذ از ّر هادُ  ). بعذ از اًگل زدایی، هیکرٍب ّای بیواری زا را با پرکلریي بایذاز بیي برد

 عرضِ هی شَد طبق دستَرالعول... کٌٌذُ هجاز هَرد تائیذ ٍزارت بْذاشت کِ در دارٍخاًِ ّا، سَپرهارکتْا ٍ  ضذ عفًَی

لیَاى آب بِ  (20) لیتر5در ایي هرحلِ برای از بیي بردى هیکرٍب ّای بیواری زا، بِ ازای ّر .)هصرف آى، استفادُ ًوائیذ

درظرف آب ریختِ ٍصبر هی کٌین تا خَب حل شَد ٍ سپس (ًصف قاشق چای خَری سرصاف)هقذار یک گرم پَدر پرکلریي 

  دقیقِ سبسی ّای اًگل زدایی شذُ را درآى قرارهی دّین3بِ هذت

 آبكشي يا شستشوي نهايي: هرحله چهارم 

درایي هرحلِ پس ازاًجام ضذعفًَی سبسیجات، آى ّا را دٍبارُ در ظرف آب تویس ٍ سالن ریختِ تا باقی هاًذُ هحلَل پرکلریي 

 .پس از شستشَی ًْایی با اطویٌاى هی تَاى سبسی ّا را هیل ًوَد. یا هَاد ضذعفًَی از سبسی ّا جذا شَد

                                                        

 ٍزارت بْذاشت ٍدرهاى ٍآهَزش پسشکی:                                                                                          هٌبع 

 هرکس بْذاشت غرب تْراى :                                                                                                 گردآٍری 



 

 

 


