ّوزاُ ػشیش ٍ ثیوبر هحتزم
رػبیت هطبلت سیز در اًجبم اهَر کبرّب کوک کٌٌذُ است خَاستبر ّوکبری ضوب ّستین ٍاس ایٌکِ ثب هب ّوکبری هی ًوبئیذ غویوبًِ
هتطکزین.
 .1سبػت هالقبت 3-4 :رٍساًِ اس طزیق سبلي هطبّذُ هی ثبضذ.
 .2سبػت تَسیغ غذا * :غجحبًِ 6غجح * ًبّبر 12 – 12/30 :ظْز* ضبم 6 :الی  6/30ثؼذاسظْز ( در ایي سبػبت ثیوبر درتخت خَد حضَر
داضتِ ثبضذ)
 .3سبػت گزفتي ػالئن حیبتی ّ :ز 6سبػت هیثبضذ (  6غجح –  12ثؼذاس ظْز  6 -غزٍة ٍ  12ضت است هگز در هَارد خبظ ثب ًظز
اضذ )
پشضک هوکي است تغییز کٌذ ( .در ایي سبػبت ثیوبر درتخت خَد حضَر داضتِ ة
 .4جْت کٌتزل ٍ پیطگیزی اس اًتقبل ػفًَت اس رفت ٍ آهذ در اتبقْبی دیگز خَدداری کزدُ ٍ اس ًطستي رٍی تخت ثیوبراى دیگز خَدداری
کٌیذ.
 .5در اثتذای ضیفت پزستبر ٍ کوک پزستبر خَدرا ثطٌبسیذ ٍ.جْت ثز آٍردُ ضذى ًیبس ّبی خَد ثِ پزسٌل هزثَطِ هزاجؼِ کٌیذ.
 .6ثِ آهَسضْبی دادُ ضذُ اس طزف پزسٌل ثخص ػول کٌیذ.
 .7ثب هسئَل فیشیَتزاپی ثخص ًْبیت ّوکبری را داضتِ ثبضیذ.
 .8اس آٍردى گل ٍ گلذاى طجیؼی خَدداری فزهبئیذ.
 .9اس آٍردى آة هیَُ ّبی ثستِ ثٌذی ضذُ خَدداری کٌیذ.
 .10اسدادى آة ٍ غذا ثِ ثیوبراى دیگز خَدداری کٌیذ.
 .11جْت تکویل هذارک ثیوِ ثستزی ثِ هذدکبری ٍ حسبثذاری هزاجؼِ ًوبئیذ.
 .12غذای لَاسم غَتی ثِ حذی ثبضذ کِ هٌجز ثِ ًبراحتی دیگزاى ًطَد.
 .13اس دستکبری لَاسم غَتی ٍ الکتزًٍیکی ٍ تجْیشات ثخص خَدداری ًوبئیذ.
 .14در ثخطْبی ثیوبرستبى کطیذى سیگبر ٍ سبیز هَاد اکیذاً هوٌَع است ثِ خػَظ در هَرد ثیوبر سیزا غیز اس هسبئ ل اخالقی آى سیگبر ٍ
هَاد دیگز در رًٍذ ثْجَدی ٍ تبثیز دارٍّب اثز سَ دارد.
 .15کبرت ّوزاُ :ثِ ػلت ٍیشیت پشضک درضیفت غجح در ثخص ّوزاُ ًجبیذ ثبضذ هگز هَردی ثبضذ کِ پشضک ثخَاّذ ثب ّوزاّبى غحجت
کٌذ ٍ در ضیفت ثؼذاسظْز ٍ ضت در غَرت ًیبس ٍ ثب ّوبٌّگی سزپزستبر ( در غَرت ًجَدى ایطبى ثب ّوبٌّگی جبًطیي ایطبى ) کبرت
ّوزاُ غبدر هیضَد ( .در ضوي اگز ثیوبر هزد است ّوزاُ هزد ٍ اگز سى است ّوزاُ سى ثبیذ داضتِ ثبضٌذ)
 .16در غَرت داضتي دفتزچِ ثیوِ حتوبً ثِ تبریخ اػتجبرآى تَجِ کٌیذ.
 .17در غَرت داضتي ّزًَع ثیوبری قجلی  ،سبثقِ ثستزی ضذى در ثیوبرستبى ٍ یب هػزف دارٍی خبظ ثِ پشضکبى هؼبلج خَداطالع دّیذ.
 .18اس هػزف یب ثِ ّوزاُ داضتي ّزًَع دارٍ ی خَاة آٍر ٍ هسکي خَدداری کٌیذ.
تاًٌذ در سبػت 11غجح ثِ ثؼذ ثِ حسبثذاری ٍاحذ تزخیع جْت تسَیِ حسبة هزاجؼِ ًوبیٌذ.
ّ .19وزاّبى ثیوبراى تزخیػی هی ٍ
 .20دفغ سثبلِ :تَجِ داضتِ ثبضیذ در ثیوبرستبى کیسِ سثبلِ هطکی جْت دفغ سثبلِ ّبی هؼوَلی است ( هبًٌذ کبغذ ٍ ًبیلَى ٍ ٍ )...کیسِ سثبلِ
سرد هخػَظ سثبلِ ّبی ػفًَی هیثبضذ (.هبًٌذ گبس ٍ ضیطِ سزم ٍهلحفِ ّبی یکجبر هػزف ٍ * )...در ضوي اس گذاضتي هَاد غذائی ٍ
هیَُ جبت در ًبیلَى ثِ خػَظ در ًبیلًَْبی هطکی خَدداری ًوبئیذ ٍ آًْب را در یخچبل ثب ًبیلَى ًگذاریذ.
 .21دفغ اجسبم ًَک تیش :اجسبم ًَک تیش ماًٌذ سزسَسى ٍ سَسى آًژیَکت ٍ غیزُ ثبیذ در جؼجِ هخػَظ ثِ ًبم  ( safety boxجؼجِ ّبی
کَچک سرد رًگ در ثخص) ثبیذ اًذاختِ ضَد ٍ در کیسِ ّبی سثبلِ ًیبًذاسیذ ٍ .در ضوي در ایي جؼجِ ّب آضغبل ًزیشیذ.

ّویص ثبیذ ثبال ثبضذ .
ُ
ً .22زد ُ ّبی کٌبر تخت ثیوبراًی کِ غزع ٍ یب کبّص َّضیبری دارًذ
 .23لطفبً ثِ تجْیشاتی کِ ثِ ثیوبرهتػل است دست ًشًیذ ٍ در غَرت هطکل ثب پزستبر در هیبى ثگذاریذ.

ثب تطکز سَپزٍایشر آهَسش ثِ ثیوبر

