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رهنمود کووید 19-برای خریداری اجناس ضروری
کوویدددد 19-مریضدددی سن سدددی اسدددت کددده ا ویدددروو دیدددد بندددام ویدددروو کروندددا بمیدددان دمدددده اسدددت ایدددن ویدددروو ا سمددداو ن دیددد بدددا رات
کوچددد سن سدددی شددده م دددا بددده کوویدددد 19-پهدددی میددددردد برضدددی ا دددراد ممودددن بددد ا شدددرو شددددن عالیدددم بطدددور ناهوددگددداه ،ایدددن
ع وندددت را پهدددی کنندددد درحالیوددده برهدددی ا ا دددراد دیددددر ممودددن عالیدددم نداشدددسه باشدددند ،امدددا دندددو ددددم باعددد سدددرایت ویدددروو گردندددد
برای مرلومات بیشسر در مورد کووید ،19-به وی سایت  www.toronto.ca/COVID19مرا ره نمایید
س ارشددددات یدددد میسوانددددد شددددما را کمدددد کنددددد سددددا ا هددددود ح اظددددت نماییددددد و حددددین هریددددداری ،ا پهددددی کوویددددد ،19-لددددوگیری نماییددددد
دمچندددان ،داونلدددود کدددردن اپلیویشدددن دگدددادی کوویدددد را در نظدددر بدیریدددد سدددا در دددورت سمددداو ن دیددد بدددا شه دددی ،کددده بددده کوویدددد19-
مبسال است ،ارسباط مسسقیم با شما بر رار گردد

اگر مریض هستید ،در خانه بمانید




اگر مریض دسسید ،یا هود را رنطین نموده اید ،ا ر سن به بیرون هودداری کنید
سماو هویشرا با اعضای امی محدود سا ید
برای مرلومات در مورد داشسن عالیم کووید 19-و یا سماو با شه م ا  ،به وی سایت ما مرا ره کنید

تعداد سفر های خریداری خویشرا محدود سازید






در ورت اموان ،ا ناو مورد ضرورت هویشرا دنالین هریداری کنید
سرداد س ر دای هویشرا هت هریداری مواد هوراکه ،ادویه ات و سایر ا ناو ضروری به د سه یوبار ،محدود سا ید
اشددیا ایددرا کددده ددبال در هاندده داریدددد ،پیدیددری کنیددد کوشدددی کنیددد هددال باشدددید و بدد ا اینودده بدددرای هریددداری برویددد ،اشدددیا ایددرا کددده
در هانه دارید ،م رف کنید (مثال غ ا دای دید و مسنو دماده کنید)
دمسایه دا ،ها سا اعضای دسی پ یر امره را در هریداری اشیای مورد نیا شان ،کم کنید
ب ا ر سن به بیرون ،هریداری هویشرا پالن کنید:
 oلست اشیای مورد ضرورت هود را سرسی نمایید سا مان بیرون بودن را محدود سا ید
 oاشدددیای مدددورد ضدددرورت هویشدددرا بدددرای یددد یدددا دو د سددده هریدددداری کنیدددد ،هریددددن بیشدددسر ا دن بدددا ی سیسدددسم اکمدددا ت مدددواد
شار وارد نموده و باع کمبودی مو ت مواد ضروری میشود
 oکوشی کنید سمام اشیای مورد نیا هویشرا ا ی مح هریداری کنید
 oویددد سدددایت مادددا ه را چددد کنیدددد و یدددا دددبال بددده مادددا ه سیل دددون کنیدددد سدددا بهسدددرین و دددت ر دددسن (سددداعاسی کددده بیروبدددار نباشدددد) را
کنید
دریابید و در مورد ساعات مناس هریداری برای ب رگسا ن و اشها دسی پ یر ،مرلومات حا
 oو دددت اضدددا ی را مددددنظر د اشدددسه باشدددید امودددان دارد مادددا ه ددددا سردددداد مشدددسریان را در یددد و دددت در داهددد مادددا ه محددددود سدددا د
و یادم مشسریان بیرون ا ماا ه ف بسسه باشند
 oحو له داشسه باشید و با مشسریان و کارمندان به مهربانی و احسرام برهورد کنید

شیوه های مصوون خریداری
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ا له ا سماعی را رعایت کنید:
 oحین ر سن به هریداری ،ا دوردن ا راد بیشسر با هود ا سنا کنید سا ا دحام را کادی داده باشید
 در ورت اموان ،هانواده دا باید ی شه را برای هریداری موظف سا ند
 oا دیدران دو مسر (شی ُت) ا له بدیرید:
 عالیدددم و هدددط ددددای سرسدددیم شدددده بدددرای رعایدددت ا دددله ا سمددداعی (مانندددد عالیدددم ،سرسدددیمات روی دددری مادددا ه ددددا) را سرقیددد
کنید
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 ا رادرو دای م دحم دوری کنید
 بددا کسددانیوه در مقاب د شددما ددرار دارنددد مددباندده برهددورد کنیددد و ب د ا پددیی ر ددسن ،ا ددا ه ددیددد کدده دنهددا نهسددت هریددداری
اشیای مورد ضرورت هویشرا سومی نمایند
 اگر میهوادید ا کارمند ماا ه سوا بپرسید ،رعایت ا له ا سماعی را به یاد داشسه باشید
 مح پرداهت پو را م دحم نسا ید و ا شه ی که در مقاب شماست ،ا له بدیرید
بدد ا شددما سمددام
 در مددان پرداهددت پددو  ،بدد ا گ اشددسن اشددیای هددویی در محدد پرداهددت پددو  ،منسظددر باشددید سددا شدده
اشیای هویشرا مع دوری کند
 oبا دیدران ا دور با اشاره سر و دست ،احوالپرسی کنید
ح ظ ال حه دسسان و مراشرت سن سی را رعایت کنید:
 oدست دای هود را حد ا برای  15ثانیه با ابون و د بشویید
 oدر ورت نبود د و ابون ،اگر دسسان سان هاک دلود نباشد ،ا مایع ضد ع ونی کننده حاوی الو اسس اده کنید
 oدر دددورت امودددان ،مدددایع ضدددد ع دددونی کنندددده را بدددا هدددود حمددد کنیدددد و بددد ا داهددد شددددن و بیدددرون شددددن ا مادددا ه ،دددورا
ا دن اسس اده نمایید
 oسدددر ه و عطسددده هدددود را بدددا دسدددسما کاغددد ی بپوشدددانید دسدددسما را دددورا در باطلددده داندددی بیاندا یدددد و دسدددت ددددای سدددانرا بشدددویید
اگر دسسما کاغ ی ن د سان نیست ،دندام سر ه کردن و عطسه دن ،ا دسسین هود اسس اده کنید
 oا دست دن به ورت هود ،ا سنا کنید
 oا کاغ دای ضد ع ونی کننده اسس اده کنید:
 oاگدددر دسدددسما ددددای ضدددد ع دددونی کنندددده در مادددا ه سهیددده شدددده باشدددد ،کراچدددی و سدددبد هریدددداری را بدددا دن پددداک نمدددوده و دندددرا
ورا در باطله دانی بیاندا ید
 oدر ورت اموان ،دسسما دای ضدع ونی کننده هود سانرا بیاورید
حین هریداری ،نوات عمومی م وونیت را رعایت نمایید:
 oبه اشیایی که نمیهرید ،دست ن نید
نمایید
 oمیوه ات ،سب ی ات و سایر اشیا را ب ا انسها نمودن ا ن دی ببینید سا ا سا ه بودن دن اطمینان حا
 oطی دای غ ا دای کنسرو شده باید نگ دگی ،برامده گی و ُکپی نداشسه باشد
 oبسسه دا باید شوسسدی و پاره گی نداشسه ،سالم و دست نهورده باشد
 oا هریدن مواد غ ایی به مقادیر یاد که بسسه بندی نشده است ،هودداری کنید (مانند شیرینی و هسسه با )
 oدر ورت اموان ،ا شیوه دای بدون سماو پرداهت پو اسس اده کنید
 oدیچداه مواد غ ایی را در داه موسر گرم ردا نونید یرا حرارت باع رشد باکسریا میشود
 oاگدددر اسدددس اده ا هریطددده ددددای ابددد اسدددس اده م ددددد م دددا باشدددد ،مدددواد هوراکددده هدددود را هودسدددان در هریطددده بد اریدددد سدددا سدددایر
ا راد به دنها ،سماو نداشسه باشند
سدددطش اشدددیای داهددد مدددوسر را اگدددر بددد ا شسدددسن و ضددددع ونی کدددردن دسدددسان سدددان بددده دنهدددا سمددداو داشدددسید ،پددداک و ضدددد ع دددونی کنیدددد
(مثال اشسرنگ موسر ،دسسدیر دروا ه دا ،سویچ دای رادیو)

دستکش ها
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دسسوی دا انشین پاک کردن و ح ظ ال حه کام دسسها شده نمیسواند ،و حین هریداری س اری نمیشود
اگر میهوادید دسسوی بپوشید ،مهم است سا در ورت کثیف شدن و برد ا هارج شدن ا ماا ه ،دنها را دور بیاندا ید
با دسسوی ا سماو بر ورت هویی ،هودداری کنید
برد ا کشیدن دسسوی دا ا دسسان سان ،دنها را ورا در باطله دانی بیاندا ید
برد ا کشیدن دسسوی دا ،دسسان هویشرا ورا بشویید یا ضد ع ونی کنید

نظرثانی شده به اگست 2020 ،26

ماسک و پوشش صورت


طبددد مقدددرره دیدددد شدددهر سورنسدددو ،شدددما بایدددد در محدددالت عامددده سربسدددسه مانندددد مادددا ه ددددا ،ماسددد بپوشدددید و یدددا ا پوشدددی دددورت
اسدددس اده کنیدددد برضدددی اسدددسثنادت در ایدددن مینددده ابددد سطبیددد اسدددت کددده در دن اط دددا یدددر سدددن دو سدددا و ا دددراد دارای مشدددوالت
کنید
حی که ادر به پوشیدن ماس نیسسند ،شام میباشد درباره اسس اده درست و د ع ماس  ،مرلومات حا

گذاشتن مواد خوراکه در جای معینه آن






برددد ا برگشددت بدده هانددده ،و برددد ا انسقددا مددواد هوراکددده ،هریطدده دددا ،بسدددسه دددای غدد ایی و دمچنددان بردددد ا گ اشددسن مددواد هوراکددده
در ادایشان ،دست دای هویشرا ورا با د و ابون بشویید
میوه و سب ی ات سا ه را در د سرد ن بشویید
مواد غ ایی اسد شونده را ورا در یهچا و یا یهدان بد ارید
برد ا سهلیه نمودن هریطه دای مواد هوراکی ،سطش اشیا (مانند روی می دا) را پاک و ضد ع ونی کنید
هریطه اب اسس اده م دد مواد هوراکی را ب ا در بار اسس اده ،پاک و شسسشو کنید

استفاده از خدمات تحویلدهی مواد غذایی









مواد غ ایی باید با سماو اندک و یا دیچنو سماو ،سحوی و دریا ت شود
حین هریداری مواد غ ایی ا طری سیل ون یا دنالین ،با کریدیت کارت پرداهت کنید
سحویلددی مواد غ ایی هریداری شده باید بدون سماو ورت گیرد:
 oمواد غ ایی هریداری شده باید در مقاب دروا ه پیشروی من و یا مح ا ب سریین شدۀ دیدر ،سحوی داده شود
حین دریا ت مواد هریداری شده ،دو مسر (شی ُت) ا له ا سماعی را رعایت کنید
حین دریا ت مواد غ ایی هریداری شده ،نوات ی را در نظر داشسه باشید:
 oمدددواد غددد ایی بایدددد بددده ودسدددرین ر دددت ممونددده بددده شدددما سحویددد داده شدددود سدددا ا در ددده حدددرارت مددده دن اطمیندددان حا ددد
گردد" :غ ای گرم" باید گرم و "غ ای سرد" باید سرد باشد
 oبسدددسه ددددای مدددواد غددد ایی بایدددد سربسدددسه و دسدددت نهدددورده باشدددد سدددا ا ریددد ی غددد ا بددده بیدددرون ا بسدددسه ددددا لدددوگیری شدددده و مدددواد
غ ایی حین انسقا  ،ب ورت م ح اظت شود
 oبسسه دای غ ا باید دارای لیب باشد
 oعالیدددم سدددا ه بدددودن غددد ا را چددد نمدددوده و هدددود را مطمدددین سدددا ید (مدددثال مدددواد غددد ایی هریدددداری شدددده پوسدددیده گدددی و یدددا پوپنددد
نداشسه باشد)
 oاگر به سا ه بودن مواد غ ایی ش دارید ،دنرا دور بیاندا ید و با ماا ه ایوه ا دن هریداری نموده اید ،سماو بدیرید
برد ا دوردن غ ای هریداری شده به هانه ،دنرا در بشقا بد ارید و هریطه دنرا ورا دور بیاندا ید
برد ا دست دن به هریطه دا/بسسه دای غ ا و ب ا هوردن ،دسسان هویشرا با د و ابون بشویید

شیوه های عمومی مصوونیت غذایی در خانه
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ا دلوده شدن مواد غ ایی سوسط سایر مواد غ ایی لوگیری کنید"
 oمیوه ات ،سب ی ات و هوردنی دای دماده را ا گوشت هام دا ندهدارید
 oب و برد ا دست دن و دماده ساهسن غ ا ،دسسان هویشرا بشویید
غ ا را ب ورت کام پهسه/دوباره گرم کنید سا ا امراض ناشی ا مواد غ ایی ،لوگیری شود
برای ح و اطمینان ا پهسه شدن کام غ ا ،حرارت داهلی غ ا را سوسط سرمامیسر چ کنید
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 oپهدددسن و گدددرم کدددردن م ددددد غددد ا در حدددرارت داهلدددی کددده سددد اری شدددده اسدددت ،بدددرای گوشدددت گددداو ،مدددر  ،گوشدددت هدددوک میسواندددد
ویروو را که باع کووید 19-میشود ،بوشد
برای مرلومات بیشسر در مورد م وونیت غ ایی در هانه ،به وی سایت ما مرا ره کنید

دسترسی به مواد غذایی



ب رگسدددا ن و ا دددراد دسدددی پددد یر کددده در انددد وای هدددودی بددده سدددر میبرندددد ،مدددریض دسدددسند و یدددا بددده دریا دددت مدددواد غددد ایی ضدددرورت
دارند ،میسوانند به شماره  211هت دریا ت کم سماو بدیرند
بدددرای مرلومدددات بیشدددسر در مدددورد اسدددسراسیهی ددددای دسسرسدددی بددده مدددواد غددد ایی و هددددمات سحویلدددددی ،بددده ویددد سدددایت مدددا مرا رددده
کنید

اطالعات بیشتر
برای اطالعات بیشسر به و سایت ما به ددرو  toronto.ca/COVID19مرا ره کنید یا با ما به شماره  416-338-7600سماو
بدیرید

مآخذ
مرکدددددددد کنسددددددددرو امددددددددراض بددددددددریسیی کولمبیددددددددا ( )2020م ددددددددوونیت غدددددددد ایی با یددددددددابی شددددددددده ا http://www.bccdc.ca/health-
info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/food-safety
ان مدددددددددن روشدددددددددنده گدددددددددان مدددددددددواد غددددددددد ایی کالی ورنیدددددددددا ( )2020م دددددددددرف کنندددددددددده گدددددددددان چددددددددده کدددددددددرده میسوانندددددددددد با یدددددددددابی شدددددددددده
ا https://www.cagrocers.com/covid-19/

اداره س سدددددیی مدددددواد غددددد ایی کاندددددادا ) )2020( (CFIAویدددددروو کروندددددا (کوویدددددد :)19-مرلومدددددات بدددددرای م دددددرف کنندددددده گدددددان در بددددداره
م وونیت غ ایی و حت حیوانات با یابی شده ا :
اداره غددددددددد ا و ادویددددددددده دددددددددات ( )2020م دددددددددوونیت غددددددددد ایی و مدددددددددرض ویدددددددددروو کروندددددددددا ( 2019کوویدددددددددد )19-با یدددددددددابی شدددددددددده
ا https://www.inspection.gc.ca/covid-19/information-for-consumers-about-food-safety-and-
an/eng/1584648921808/1584648922156#q1a
اداره مواد غ ایی و دارویی ( )2020م وونیت غ ایی و مرض ویروو کرونا ( 2019کووید )19-با یابی شده ا
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease2019-covid-19

ددددحت ( )2020کوویددددد 19-و م ددددوونیت غدددد ایی :ردنمددددود بددددرای موسسددددات

سددددا مان هددددوراک و راعددددت ملدددد مسحددددد – سددددا مان هددددانی
س ارسی با یابی شده ا
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety2020.1-eng.pdf

دانشوده حت عامه سی ایچ چان ،دارورد ( )2020م وونیت غ ایی ،سا یه و ح ظ سالمسی در ریان کووید19-با یابی شده ا
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2020/03/25/food-safety-nutrition-and-wellnessduring-covid-19/
اداره حت کانادا ( )2020مرض ویروو کرونا (کووید )19-و م وونیت غ ایی با یابی شده ا
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/covid19.html

Dari

نظرثانی شده به اگست 2020 ،26

و ارت دددحت اونسددداریو ( )2020ردنمدددود کوویدددد 19-بدددرای اورا مرلومددداسی دربددداره اسدددس اده ا بهسدددرین شدددیوه ددددا در محدددالت سهیددده
مواد غ ایی با یابی شده ا
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_food_premis
e_guidance.pd
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