
 

 چاپ و طراحی خدمات ترین مناسب دهنده ارائه چاپ، تىرنگ
  www.ToorangPrint.com 

 دستکش یکبارمصرف

 

چرا کٌ تهام   آشپزخانٌ کٌ بٌ عنَان قلب خانٌ از آن یاد نی شَد نحیطی بسیار حائز ايهیت است
نَاد غذایی کٌ تَسط افراد خانٌ استفادى نی گردد اٍل بٌ صَرت خام در آشپزخانٌ نَجَد نی گردد 

باید  ٍ سپس با تَجٌ بٌ نَع پخت ٍ نحَى سرٍ ير نادى غذایی ٍ عهلیاتی کٌ برای آنادى سازی آن
ٍ برای تانین انرژی ٍ تانین کالری نَرد نیاز افراد خانَادى استفادى نی   انجام شَد، آنادى شدى

 شَد.

بنابراین یکی از نًهترین فاکتَريایی کٌ باید برای آشپزخانٌ در نظر گرفت حفظ پاکیزگی ٍ 
دگی در نحیط آشپزخانٌ، سالنت ت هانی افراد بًداشت آن است زیرا در صَرت ٍجَد ير گَنٌ آَل

 خانٌ تحت تاثیر قرار خَايد گرفت.

در طَل رٍز ٍ در ينگام آشپزی ٍ آنادى سازی ٍعدى يای غذایی، نَاد غذایی خام با ٍسایل ٍ نَارد 
زیادی نثل پالستیک يایی کٌ ينگام خرید استفادى شدى، ظرٍف نناسب برای نگًداری در یخچال ، 

 ظرٍف نربَط بٌ طبخ ٍ از يهٌ نًهتر دستان آشپز! در ارتباط يستند.

 

يهانطَر کٌ نی دانید دستان نا در طَل رٍز با ٍسایل بسیار زیادی برخَرد نی کنند ٍ ينگام 
آشپزی نیز با نَاد غذایی ارتباط نستقیو دارند. بنابراین نًهترین اصلی کٌ ير آشپز؛ چٌ آشپزيایی 

نند ٍ چٌ آشپزيایی کٌ آشپزی شغل ٍ حرفٌ کٌ در خانٌ ٍ برای خانَادى ٍ دٍستان آشپزی نی ک
آنًاست ٍ در رستَان، فست فَد ٍ یا آشپزخانٌ يای عهَنی نشغَل بٌ تًیٌ غذا نی باشند نَظف 

 بٌ رعایت آن يستند، شستشَی صحیح ٍ تهیز نگٌ داشتن دست يا نی باشد.
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َگرافی نناسبی برای نشان دادن طرز صحیح شستن دست يا نی باشد کٌ در این  تصَیر باال اینف
 رٍش تا حد نهکن آلَدگی يا از بین خَايند رفت.

دستکش نایلونی یکبار  انا برای اطهینان بیشتر ٍ صد در صدی از حفظ پاکیزگی ٍ سالنت، چرا از
 نکنیو؟ استفادى مصرف

برای اینکٌ دست يا حتی بعد از شستشَ بٌ صَرت نستقیو با نَاد غذایی برخَرد نکنند نی تَان 
ٌ غذا نطهئن بَد. ٌ تًی  از دستکش يای یکبار نصرف استفادى نهَد تا از سالنت پرٍس

 

در این است کٌ عالٍى بر رعایت بًداشت، پس  دستکش یکبار مصرف در آشپزخانه نزیت استفادى از
ٍر انداخت ٍ نیازی بٌ شستشَ ندارد ٍ يهچنین بسیار نقرٍن بٌ  از استفادى از آن نی تَان آن را د

 صرفٌ نی باشد.

استفادى از دستکش ينگام آشپزی در آشپزخانٌ يای عهَنی نثل کافٌ ٍ رستَران ٍ یا حتی ينگام 
بی بسیار نًو است زیرا غذای نَرد نظر برای افراد زیادی تًیٌ طبخ غذای نذری در نراسهات نذي

نی شَد ٍ نسئَلیت سنگین تری بر دٍش آشپز قرار نی گیرد ٍ عدم رعایت بًداشت در این نَارد 
 نَجب آسیب رساندن بٌ سالنتی افراد زیادی خَايد شد.
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باید در نظر داشتٌ باشید کیفیت آن  دستکش یکبار مصرف نایلونی نکتٌ نًهی کٌ ينگام خرید
است. نتاسفانٌ در برخی نَارد سَدجَیان برای تًیٌ این نَع از ٍسایل یکبار نصرف از نَاد کًنٌ ٍ 
نانرغَب استفادى نی کنند بٌ يهین دلیل باید برای خرید دستکش یکبار نصرف تَجٌ داشتٌ باشید 

آن تَجٌ کنید. دستکش یکبار نصرف نایلَنی از شرکت يای نعتبر خرید نهَدى ٍ حتها بٌ نرغَبیت 
 با کیفیت نناسب باید شفاف ٍ بدٍن بَ باشد.

 

نهکن است بٌ دلیل داشتن جنس نایلَنی ٍ پالستیکی ٍ  دستکش یکبار مصرف فادى ازبا اینکٌ است
یکبار نصرف بَدن باعث ایجاد زبالٌ ٍ خالف رفتاريای دٍستدار نحیط زیست باشد، انا با رعایت 
نکات برای تفکیک زبالٌ ٍ جدا کردن زبالٌ يای خشک ٍ تر کهک بزرگی بٌ بازیافت زبالٌ کردى ٍ نی 

َگیری نهَد.تَان از آسیب رساندن بٌ نحیط زیست   جل
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