کرونا ویروس در حالت انجماد بسیار پایدار است و
در دمای  - 02درجه سانتی گراد به مدت  0سال زنده
می ماند .بنابراین انجماد نه تنها آن رااز بین نمی برد
بلکه سبب حفظ آن می شود.
کروناویروس به مدت چند روز بر روی سطوح ،بسته
به پارامترهایی همچون رطوبت ،دما و نور زنده می
ماند ،برای مثال در دمای 4درجه سانتیگراد می تواند
به مدت  20ساعت زنده بماند.
به همین علت توصیه می شود حتما قبل از مصرف
غذاهای یخچالی و فریزری که در آنها احتمال آلودگی
وجود دارد ،آنها را در ماکروویو یا روی حرارت شعله
گرم کنید تا حداقل حرارت عمق ماده غذایی به 22
درجه برسد.
به عنوان قانون کلی از مصرف منابع
حیوانی(گوشت ،مرغ ،ماهی ،تخم مرغ و شیر) به
صورت خام و نیم پز به شدت پرهیز شود  .بهتر است
از روش های آب پز برای پخت و پز استفاده شود.
از ظروف ،قاشق و چنگال شخصی استفاده کنید.
امـکان انتقـال کرونا ویـروس از طریق کنسروها،
بسته های مواد غذایی و بطریهای آب معدنی وجود
دارد و توصیـه مـی شـود قبـل از مصـرف آنها را
شسـته و ضد عفونی کنید.

خرید مواد غذایی فله ای یا باز ممنوع گردد.
تنهـا راه اطمینان از آلوده نبودن نان ،حـرارت دادن
مجدد آن در منـزل قبـل از مصرف اسـت.
راهنمای تغذیه و بهداشت مواد غذایی
برای پیش گیری از ابتال به بیماری کووید 91
(مخصوص خانواده ها)
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راهنمـای مدیریـت تغذیـه در ویـروس کرونـا .دفتـر بهبـود
تغذیـه جامعـه .معاونت بهداشـت وزارت بهداشـت ،درمان ،و

گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی
دانشکده بهداشت
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با توجه به عدم درمان قطعی عفونت کووید ۱3
تاکنون ،نیاز ضروری به یافتن روشهای جایگزین برای
کنترل شیوع بیماری وجود دارد .کمبود مواد مغذی
در بدن منجر به کاهش عملکرد سیستم ایمنی می
شود که خود می تواند بدن را در برابر عفونت های
ویروسی آسیب پذیرتر کند.
اولین قدم در پیشگیری و کنترل کروناویروس رعایت
رژیم غذای سالم و متعادل می باشد .بنابراین
موادغذایی گروه های غذایی مختلف (نان و غالت،
سبزیها ،میوه ها ،شیر و لبنیات،گوشت قرمز و ماهی و
مرغ و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه ها) را مصرف
نمایید.

جهت افزایش سطح ایمنی بدن روزانـه از منابـع
غذایـی ویتامین  Cشـامل انواع میوه ها و سـبزی ها
استفاده شود .به طور مثال سـبزی های برگ سـبز مانند
سـبزی خـوردن ،انـواع کلـم ،گل کلـم ،گوجـه فرنگـی،
پیاز ،شلغم ،انـواع مرکبـات (لیموتـرش ،پرتقال ،نارنگی
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و نارنج) ،کیوی و دیگر میوه ها و سـبزی ها را مصرف
کنید.

ویتامین های  Aو  Eنقش مهمی در تقویت
سیستم ایمنی بدن دارند .منابـع غذایـی ویتامیـن
 Aشامل منابـع حیوانـی ماننـد زرده تخـم مرغ،
شـیر و لبنیـات و منابع گیاهی همچون انواع
سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی از قبیل هویج
 ،کـدو حلوایی ،مـوز و انـواع مرکبـات و منابـع
غذایـی ویتامیـن  Eشامل روغـن هـای مایـع
ماننـد کانوال ،آفتابگـردان و ذرت می باشند.
با توجه به اینکه مصرف ویتامین های گروه  Bمنجر
به تقویت سیستم ایمنی می شود ،توصیه می شود
منابع غذایی این ویتامین ها شامل شیر و لبنیات،
انواع گوشت ها ،زرده تخم مرغ ،حبوبات ،انواع
سبزی های برگ سبز و میوه ها و مغزها (گردو،
بادام ،پسته و فندق) مصرف شوند.
منابـع غذایـی حـاوی ویتامین Dمانند ماهـی
هـای چـرب ،لبنیـات و زرده تخـم مـرغ می توانند
بـه افزایـش سـطح ایمنـی بـدن کمـک نمایند.
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مواد معدنی مانند آهـن و روی می توانند به تقویت
سیسـتم ایمنی بـدن کمک نمایند .از منابـع غذایـی
ایـن دو ریـز مغـذی مثل گوشت قرمز ،مرغ و ماهی،
تخم مرغ و حبوبـات بیشـتر استفاده شـود.
اسیدهای چرب امگا  3باعث تقویت اثرات ضد التهابی و
تقویت سیستم ایمنی می شوند غذاهای دریایی حاوی
اسید های چرب امگا  3می باشند.

نوشـیدن مایعـات بـه انـدازه کافـی و فـراوان بـه حفـظ
ایمنـی بـدن کمـک مـی کند .مصـرف شـش تا هشـت
لیـوان آب آشـامیدنی سـالم و یا سـایر مایعـات بـه
صـورت روزانـه توصیـه مـی شـود.

توصیه های بهداشت و ایمنی غذا
اولین گام در پیشگیری از کروناویروس ،رعایت بهداشت
فردی و شستشوی مداوم و صحیح دستها توسط تمامی
افراد می باشد.
قبل و بعد از غذا دادن به کودکان خردسال و همچنین
هنگام مراقبت از بیماران حتما دستهای خود و بیمار را
ضد عفونی کنید .
۴

