پێشیلێگرتنا پێکهتنێ:

 10شیرهتێن ههری گرنگ ژ بۆ پاقژیێ
مرۆڤ د ژیانا ڕۆژانه ده ڕاستی هژمارهکه مهزن ژ نهخوهشکهرێن مینا ڤهیرووسان و باکتێریان دبه .تهدبیرێن پاقژیێ
یێن گشتی دبن ئالیکار ،کو مرۆڤ خوه و کهسێن دن ژی ژ نهخوهشیێن ڤهکهتنێ بپارێزه.
 .1ههردهم دهستان بشۆ








دهما کو تو هاتی مالێ
بهری و ل دهما کو تو خوارنێ چێ دکی
بهری خوارنخوارنێ
پشتی چوونا دهستاڤێ
پشتی پاقژکرنا بێڤلێ ،کوخینێ و پشکینێ
بهری و پشتی دانووستاندنا ب کهسێن نهخوهش ڕه
پشتی کو ته دهستێن خوه دابن ههیوانان

 .2دهستان باش بشۆ






دهستێن خوه بده بهر ئاڤا ههرکی
ههمی دهڤهرێن دهستێن خوه ب سابوونێ بفرکینه
نێزیکی  20ههتا  30سانیان وسا بکه
پشتی هنگی دهستێن خوه د بن ئاڤا ههرکی ده باش ژ سابوونێ بشۆ
دهستێن خوه ب دهستمالهکه پاقژ زوا بکه

 .3دهستێن خوه نهده ڕوویێ خوه
ههتا کو تو کاربی دهستێن خوه یێ نه شووشتی نهده دهڤ ،چاڤ و بێڤال خوه.
 .4ب رئێک و پێک بکوخه و بپشکه
یا ههری باش کو تو د دهستمالهکێ ده بکوخی ئو بپشکی یان زهندا خوه بده بهر دهڤ و بێڤال خوه .د ڤێ دهمێ ده خوه ژ
کهسێن دن دوور بکه و پشتا خوه بده خهلکێ.
 .5ل دهما نهخوهشینێ خوه ژ مرۆڤان دوور بکه
ل مال بمینه ههتا کو تو باش ژ نهخوهشینێ ساخلهم ببی .ههتا کو تو کاربی خوه ژ دهستدانا الشی دوور بکه .ههگهر
خهتهریا پێکهتنێ ژ کهسێن دن ڕه بلند به ،یا باش و بهرعاقل ئهو ئه ،کو مرۆڤ د ئۆدهیهکه جودا ده به و جهێ دهستاڤا وی
ژی جودا به .تشتێن شهخسی وهک دهستمالێن پاقژکرنێ و گالسێن ڤهخوارنێ ب ههڤ ڕه ب کار نهینن
 .6برینان بپارێزه
برینێن الش ب لهزاقهکه تهندورستی یان ب شاشێ باش گرێبده.
 .7بال ماال ته ههردهم پاقژ به
بههرا بهتر دهستشۆکێ و دهستاڤێ و متبهخێ بهردهوام ب دهرمانێن پاقژکرنێ بشۆ .پاچ و لیفکێ پاقژکرنێ پشتی شووشتنێ
زوا بکه و وان گهلهک جاران بگوههرینه.

 .8های ژ پاقژیا خوارن و ڤهخوارنا خوه ههبه
خوارن و ڤهخوارنێن نازک ههردهم د جههکی جهمدی ده هلگره .ههتا کو تو کاربی نههێله کو خوارنێن ژ حهیوانان چێ دبن
بگهیژن خوارنێن دن یێن خاڤ .گۆشت ب کێمانی ل سهر  70°Cدهرهجێ گهرم بکه .شینایی و کهسکایهتی و فێکی بهری
خوارنێ باش بشۆ.
 .9فراخێن متبهخێ و جل و بهرگان ب ئاڤا کهالندی بشۆ
فراخ و تشتێن متبهخێ ب ئاڤا گهرم و دهرمانێ شووشتنێ یان د ماکینا شووشتنێ ده ب کێمانی ل سهر  60°Cدهرهجێ بشۆ.
پاچکێن شووشتنا فراخان و دهستمالێن تهمیزکرنا مالێ و دهستمالێن پاقژکرنێ و ڕووبهرێن لحێف ،دۆشهک و بهحلیفان و
دهرپی و بنکراسان ب کێمانی ل سهر  60°Cبشۆ.
 .10ههردهم بایێ ناڤا مالێ بگوههرینه
بایێ ئۆده و جهێن گرتی گهلهک جاران د ڕۆژێ ده ژ بۆ چهند دهقیقهیان بگوههرینه و پهنجهرهیان ل تاقێ پشتێ ڤهکه.

