
 ؟ چیست ٍثب

 هی ایجبد)  VIBRIO CHOLERA(  ولزا ٍیجزیَ ثٌبم ثبوتزی تَسظ وِ است اسْبلی ثیوبری ؟ٍثب چیست ٍثب

 رٍدُ ٍ هعذُ اس عجَر اس پس آلَدُ آة خَردى عزیك اس ٍ دارد ٍجَد آة در ثیطتز ثیوبری ایي هیىزٍة. ضَد

 اسْبل عالهت ثب وِ ضَد هی رٍدُ دیَارُ اس اهالح ٍ آة دفع افشایص ٍ سن تزضح هَجت ٍ وزدُ پیذا تىثیز

 وٌذ آلَدُ را غذا ٍ آة تَاًذ هی ٍ ضذُ پخص هحیظ در اًسبى هذفَع عزیك اس هیىزٍة ثٌبثزایي. است ّوزاُ

 ثب ّوزاُ آثىی اسْبل دچبر هطخص عَر ثِ ٍثبیی ثیوبراى. ثبضذ هی آضبهیذًی آة آى اًتمبل راُ تزیي ضبیع. 

 درهبى اهالح جبیگشیٌی ٍ تشریك یب خَراوی درهبًی هبیع ثب تَاى هی را ٍثب. ضًَذ هی ثذى آة دادى دست اس

 . وزد

 اًتمبل ّبی رٍش ●

 هبًٌذ فزد ثِ فزد هستمین توبس تَسظ اًتمبل،. ضَد هی هٌتمل آلَدُ غذای یب آة عزیك اس هٌحصزا ٍثب

 . افتذ هی اتفبق ًذرت ثِ ثیوبر ثب توبس

 ٍثب ضیَع ثزای هٌبست هحیغی ضزایظ ●

 ایي. ّستٌذ ٍثب ضیَع خغز هعزض در ًذارًذ، هٌبسجی هحیظ ثْذاضت ٍ ًیستٌذ سبلن آة دارای وِ هٌبعمی

 ٍ وطی لَلِ ثِ وِ رٍستبیی هٌبعك ٍ ضَد ًوی ولزسًی وبفی همذار ثِ آى آة وِ ضْزی ًمبط ضبهل هٌبعك

 ًوی استفبدُ هعوَال آًْب در فبضالة سیستن ٍ تَالت وِ هٌبعمی ٍ ًذارًذ دستزسی ضذُ حفبظت ّبی چبُ

 . ثبضذ هی ضَد،

 ٍثب ضیَع در هَثز فزدی عَاهل ●

 ثبوتزی ثب لجلی عفًَت اس ًبضی ایوٌی ضبهل ضَد هی ٍثب ثیوبری ثزاثز در همبٍهت هَجت وِ فزدی عَاهل

 ثٌبثزایي وٌذ، سًذگی تَاًذ ًوی اسیذی هحیظ در ٍثب عبهل وِ آًجب اس. ثبضذ هی هبدر ضیز ثب ًَساد تغذیِ ٍ ٍثب

 ٍثب ثِ اثتال ثزای ، است ون آًْب در هعذُ اسیذ تَلیذ یب وٌٌذ هی هصزف اسیذ آًتی دارٍّبی وِ ثیوبراًی

 . ثبضٌذ هی هستعذتز

 ًْفتگی دٍرُ ●

 عالئن. اًجبهذ عَل ثِ رٍس ۵ تب سبعت چٌذیي اس تَاًذ هی وِ است رٍس سِ تب یه هعوَال ًْفتگی دٍرُ

 . یبثذ هی اداهِ رٍس ۵ تب ثیوبراى اس ثعضی در وِ وطذ هی عَل رٍس ۳ تب ۲ ثیوبری

 ّب ًطبًِ ٍ عالئن ●

 آثىی اسْبل ثب ثیوبری ضزٍع. ثبضذ هی ثذى آة رفتي دست اس ٍ استفزاغ آثىی، اسْبل ثیوبری ضبخص عالئن

.  دارد هبّی ثَی یب ثَدُ ثَ ثذٍى هعوَال. دارد ثزًجی آة حبلت هذفَع ٍ ثَدُ پیچِ دل ٍ تت ثذٍى ، حجین



 ٍ ّب دست درد ٍ پیچِ دل دچبر ثیوبر ضذیذ هَارد در. ثبضذ هی ضبیع پبّب در دردًبن گزفتگی ٍ استفزاغ

 . ضَد هی پبّب

 پیطگیزی ّبی راُ ●

 ۺ  است ضزٍری سیز هَارد رعبیت ٍثب ثیوبری اس پیطگیزی ثزای

 . وٌیذ استفبدُ سبلن آضبهیذًی آة اس( ۱

 چطوِ آة تبًىزّب، آة چبُ، آة اس ٍ ًذارد ٍجَد وطی لَلِ ٍ ضذُ تصفیِ آة ثِ دستزسی وِ هٌبعمی در( ۲

 . ًوبییذ ولزسًی یب ثجَضبًیذ هصزف اس لجل را آة حتوب ، ضَد هی استفبدُ...  ٍ ّب

 . ًخزیذ ّب فزٍش دست اس را خَراوی یب غذایی هَاد( ۳

 . ًىٌیذ ضٌب آلَدُ استخزّبی یب ّب جَی ، رٍدخبًِ آة در( ۴

 . وٌیذ خَدداری غیزثْذاضتی یخ هصزف اس( ۵

 . ًوبییذ خَدداری سبًذٍیچ ٍ ثستٌی هعجَى، هیَُ، آة هثل غیزثْذاضتی ٍ آهبدُ غذاّبی هصزف اس( ۶

 . وٌیذ استفبدُ ضذُ ضذعفًَی سجشیجبت ٍ ضذُ ضستِ ّبی هیَُ اس( ۷

 . ثطَییذ صبثَى ٍ آة ثب را ّب دست حتوب غذا خَردى ٍ تَسیع تْیِ، اس لجل( ۸

 صبثَى ٍ آة ثب حتوب خَراوی ٍ غذایی هَاد ثِ سدى دست اس لجل ًیش ٍ تَالت ثِ رفتي اس ثعذ را ّب دست( ۹

 . ثطَییذ

 . وٌیذ ًگْذاری یخچبل در حتوب ٍ ًذّیذ لزار دیگز ّبی آلَدگی ٍ هگس هعزض در را غذایی هَاد( ۱۱

 هغوئي ثٌذی ثستِ ثب غذاّبی ٍ ّب ًَضیذًی اس یب ثبضیذ داضتِ ّوزاُ سبلن غذای ٍ آة سفز ٌّگبم( ۱۱

 .ًوبییذ استفبدُ


