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مراقب خانه تکانی هایمان باشیم

عید را برخودمان
خراب نکنیم

جدی کارشناس بهداشت و سالمت به خانم های خانه دار
 هشدارهای ّ
گروه بهداشت و سالمت

ب�ا نزدیک ش�دن به روزهای پایانی س�ال ،خانهتکان�ی و تمیز کردن
خانهها رونق بیش�تری مییابد که متأس�فانه گاهی بدون خطر و ایجاد دردسر
هم نیست.
صدها ماده ش�وینده و پاک کننده در بازار وجود دارد .متأس�فانه برخی از این
محصوالت در تماس با پوست و ریه موجب بروز واکنشهایی می شوند .شاید به
ظاهر بعضی از مواد شوینده قوی ،برای سابیدن خانه عالی باشند ،اما میتوانند
سالمت شما را نیز بسابند! در حالیکه ایمنی و بهداشت کار در خانه ملزوماتی
دارد ک�ه رعایت آن نیازمند آگاهی از جزئیات و نکات ریزی اس�ت که کمتر به
آن توجه می شود .واقعیت این است برخی از آسیبهایی که میتواند سالمت
افراد را در این روزهای پایانی سال در جریان خانهتکانی به خطر اندازد ،در اثر
استفاده نادرست از شویندهها و استنشاق گازهای ناشی از برخی مواد شوینده
قوی ایجاد می شود که معموالً برای از بین بردن جرمها و آلودگیهای چسبنده
مانند لکههای روغن روی سرامیکها به کار میرود.
دکتر طلعت قانع ،دبیر مرکز اطالعرسانی سازمان دارو و سموم با اشاره به آغاز
نظافت و شستشوی خانهها پیش از شروع تعطیالت نوروز در گفتگویی عالوه بر
مراقبت از دچار شدن به حوادثی مانند سقوط از ارتفاع ،نسبت به استفاده نابجا
و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی هشدار داد.
◄معم�والً خانمه�ا از ترکیب مواد ش�وینده با
یکدیگ�ر و با آب گرم اس�تفاده میکنن�د .آیا از
نظر شما به عنوان یک کارشناس این کار درست
است؟
اص ً
ال درس��ت نیس��ت .برخ��ی افراد به تص�� ّور این که
ترکیب کردن مواد شوینده میتواند تأثیر آنها را در از
بین بردن جرم و آلودگی بیشتر کند ،اقدام به ترکیب
شویندههای قوی با یکدیگر میکنند در حالیکه نمی
دانندآسیبهای ناشی از استنشاق گازهای این ترکیب
جدید به مراتب شدیدتر از استنشاق گازهای این مواد
سمی ناشی از ترکیب چند
به تنهایی اس��ت .گازهای ّ
جدی به ریهها و
آس��یب
ماده شیمیایی گاهی سبب
ّ
اختالل در عملکرد آنها میش��ود و میتواند با تبدیل

مدیر س��ازمان پس��ماند ش��هرداری سیرجان
از تنظی��ف و رفت و روب معابر س��طح ش��هر
در م��اه جاری و ایام منتهی به س��ال نو و بهار
طبیعت خبر داد.به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری س��یرجان ،علی رضایی با
بی��ان این مطلب گفت :همزمان با قرار گرفتن
در آستانه س��ال جدید و عید باستانی نوروز و
به رسم و سنت دیرینه شهروندان که نظافت و
تمیزی منزل و محله خود را سرلوحه فعالیتهای
خود قرار می دهند ،مجموعه سازمان مدیریت
پس��ماند نیز در راس��تای وظیفه ذاتی خود از
ابتدای ماه جاری رفت و روب و تنظیف تمامی
معابر و کوچه های س��طح شهر را با بکارگیری
و استفاده چند اکیپ در دستور کار قرار داده و
هم اکنون نیز در حال انجام است.وی افزود :در
همین راستا معابری همچون کوچه های واقع
در خیابان علیارش��ول ،خیابان شهید گویینی،
خیابان آویش��ن۱و ،۲کوچههای حاشیه بانک
ملی و ملت در خیابان امام تا حدفاصل خیابان
هفده ش��هریور و  ...از جمله معابری اس��ت که
تنظیف شده اند.
رییس س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری
س��یرجان اضافه کرد :رف��ت و روب و تنظیف
معابر ش��هری بر اس��اس ج��دول زمانبندی
انج��ام خواهد ش��د و این روند تا پایان س��ال
جاری ادامه دارد .علی رضایی افزود :متأسفانه
طی روزهای اخی��ر در فضای مجازی مطلبی
مبنی بر رفت و روب و تنظیف محل س��کونت
و کوچه منزل مس��کونی ش��هردار س��یرجان
منتش��ر ش��ده که این مطلب اساس��ا کذب و
بی محتواس��ت و ارایه خدمات ،تنظیف و هر
نوع فعالیت از سوی سازمان مدیریت پسماند
بدون هیچ چشمداشت و وابستگی به شخص

شدن به بیماری مزمن ،سالها فرد را درگیر کند .تأکید
میکنم هنگام نظافت نباید به هیچ وجه مواد شوینده
با آب گرم مخلوط شود ،زیرا این عمل سبب متصاعد
سمی و انتشار آنها در هوا میشود که در
شدن گازهای ّ
شدت
به
ها
م
خان
تنفسی
سیستم
به
استنشاق،
صورت
ّ
آسیب میزند.
◄ برخی افراد به شویندهها و گازهای متصاعد
از آن حساس�یت دارند .این اف�راد در این گونه
مواقع باید چکار کنند تا آسیب کمتری ببینند؟
اف��رادی که به مواد ش��وینده و گازهای متصاعد از آن
حساس��یت دارند ،از آب ،سرکه سفید ،جوش شیرین،
آب لیموت��رش و صابون یا پ��ودر صابونهای طبیعی
بدون عطر برای نظافت خانه اس��تفاده کنند .یادشان

باشد هنگام نظافت ،هوای داخل خانه از دو تا صد برابر
آلودهتر از هوای بیرون از خانه است؛ بنابراین الزم است
همه خانمها بخصوص این افراد که حساس��یت دارند
درها و پنجرهه��ای منازل در هن��گام خانه تکانی باز
باش��ند تا هوای تازه به داخل خانه جریان یابد و حجم
آالینده های گازی را کاهش دهد.
◄اگ�ر فردی در اثر بی توجهیها دچار آس�یب
شد چه باید بکند؟
در صورت��ی که ف��ردی این م��وارد را رعایت نکرد و با
مشکل تنفسی مواجه ش��د ،باید به سرعت از محیط
آلوده خارج و در جریان هوای آزاد قرار گیرد و مقداری
شیر تازه بنوشد .به هر حال باید رعایت کنند تا دچار
این آس��یب نشوند چون خود میتواند عامل بیماری و
مسمومیت شود.
◄مش�کل تقلب�ی ب�ودن ش�ویندهها ه�م در
بازار مس�ئله دیگری است که مش�تریها با آن
مواجهان�د .بس�یاری م�ردم هم ب�دون توجه به
اس�تانداردها ندانس�ته ها از ش�وینده ها و پاک

کنندههای تقلبی استفاده میکنند .در این زمینه
چه باید کرد؟
مردم ما س��واد دارند ولی نمی دانم چرا از سوادش��ان
اس��تفاده نمیکنند .تأکید من این است هنگام خرید
مواد ش��وینده دقت کنند .باید ش��اخصه استاندارد را
در برچس��ب محصوالت م��ورد توجه ق��رار بدهند و
حتیاالمکان کاالهایی خریداری کنند که در تولید آنها
از مواد شیمیایی کمتر و آنزیمهای کمخطر به کار برده
شده باشد.
◄برای افراد دارای بیماری آس�م چه توصیهای
دارید که آنها به خطر نزدیکتراند؟
اینگونه افراد حتماً و حتماً باید از ماسکهای تنفسی
استفاده کنند زیرا از مواردی که در خانه تکانی میتواند
به سیستم تنفس��ی بدن آسیب وارد کند و زمینهساز
بروز آلرژیهای تنفس��ی شود ،ورود گرد و غبار به ریه
ها است که خطرناک است .استفاده از ماسک عالوه بر
جلوگی��ری از ورود گرد و غب��ار ،میتواند مانع از ورود
سمی ناشی از مواد شوینده به دستگاه تنفسی
گازهای ّ

هم بشود و به حفظ سالمت این سیستم کمک کند.
◄ی�ک ع�ده از خانمها هس�تند که ب�ه دلیل
مشکالت پوستی و آلرژیهایی که در این زمینه
دارن�د همیش�ه پ�س از خانه تکانیه�ا عوارض
پوستیشان بیش�تر میشود .نظر ش�ما در این
زمینه چیست ؟
بله! از عوارض ناشی از خانه تکانی های غیراصولی ،بروز
همین آلرژیهای پوستی است .بسیاری از مواد شوینده
چربیهای پوست را از بین میبرند و نفوذپذیری پوست
را در مقابل مواد ش��وینده بیشتر میکنند ،در نتیجه
احتمال ابتال به بیماریهای پوستی افزایش می یابد.
این افراد برای پیشگیری از بروز اینگونه عوارض بهتر
است در هنگام استفاده از شویندهها ،از دستکشهای
مخصوص استفاده کنند .البته خانمها باید توجه داشته
باش��ند که به صورت طوالنی مدت از دس��تکشهای
پالس��تیکی اس��تفاده نکنند زیرا مواد تشکیل دهنده
دس��تکش میتواند برای پوست حساسیت ایجاد کند.
بنابراین اف��رادی که مجبورند طوالن��ی مدت نظافت
کنند بهتر است در زیر دستکشهای پالستیکی ،یک
دستکش نخی نیز بپوشند .نکته ی دیگر اینکه استفاده
طوالنی مدت از دستکشهای پالستیکی و یا استفاده
از مواد ش��وینده بدون دستکش س��بب بروز عالئمی
نظیر قرمزی ،خشکی ،ت ََرک ،خارش ،سوزش و التهاب
پوست نیز میشود .استفاده از آب معمولی برای شستن
دستها و سپس ِک ِرمهای مرطوبکننده میتواند برای
حفاظت پوس��ت آنها مؤثر باشد .این را هم اضافه کنم
هنگام نظافت خانه ،ممکن است مقداری ماده شوینده
وارد چشم شود و یا گازهای متصاعد شده از این مواد
باعث ایجاد س��وزش ،قرمزی ،التهاب و تاری دید برای
مدتی کوتاه شوند .
◄در اینگونه مواقع باید چکار بکنیم؟
الزم اس��ت افراد در صورت امکان از عینکهای ایمنی
استفاده کنند .همچنین در کنار رعایت اصول ایمنی و
محافظت از چشمها ،در صورتی که مادهای وارد چشم
ش��ود یا در اثر گازهای منتشره در هوا مشکلی مانند
سوزش و قرمزی در چشمها ایجاد شود ،باید بالفاصله
صورت و چشمها را با آب معمولی بشوییم و آلودگیها
را از روی سطح صورت ،پلکها و چشمها دور کنیم.
◄معموالً کودکان هم میتوانند در حاش�یه این
خانه تکانیها آسیب ببینند .به نظر شما اینطور
نیست؟
به نکته خوبی اشاره کردید .در ایّام خانه تکانی کودکان
در هر خانه میان دست و پای خانمها و افرادی که در
حال خانه تکانی هس��تند تردد میکنند .این درحالی
اس��ت که بسیاری از داروها و محصوالت خانگی مانند
جوهر نمک ،مواد ش��وینده و لَک بَ��ر ،الک پاککن،
سموم حشرهکش و َج َوندهکش مانند مرگ موش ،تینر،

 صدها ماده شوینده و پاک کننده
در بازار وجود داردکه یا
استاندارد نیستند و یا تقلبی و
مسمومیت زایند که متأسفانه برخی
از این محصوالت که مستعد ایجاد
گازهای متصاعد نیز هستند در تماس
با چشم ،پوست و ریه موجب بروز
واکنشهایی می شوند .شاید به ظاهر
بعضی از مواد شوینده قوی ،برای
سابیدن خانه عالی باشند ،اما میتوانند
سالمت شما را نیز بسابند!
 در روزهای خانهتکانی ،کودکان
در میان دست و پای خانمها و افرادی
که در حال خانهتکانی هستند تردد
میکنند .این درحالی است که بسیاری
از داروها و محصوالت خانگی مانند
جوهر نمک ،مواد شوینده و لَک بَر،
الک پاککن ،سموم حشرهکش و
جوندهکش مانند مرگ موش ،تینر،
ضدیخ ،بنزین و  ...میتواند در صورت
بلعیده شدن یا تماس با پوست ،چشم
و یا تنفس کودکان بسیار س ّمی و
خطرناک باشد
ضدیخ ،بنزین و  ...میتواند در صورت بلعیده ش��دن یا
سمی
تماس با پوست ،چشم و یا تنفس کودکان بسیار ّ
و خطرناک باشد .بنابراین همیشه بهتر است محصوالت
ب��اال را در ظرف اصلی آن نگهداری نمود و هیچگاه در
دس��ترس کودکان نباش��د و یا در ظرف مواد خوراکی
مانند بطری نوش��ابه ،نگهداری نکنی��م زیرا این عمل
موجب تماس با پوس��ت و یا مصرف اشتباهی توسط
کودکان و در نتیجه مسمومیت شدید آنها شود .همواره
این نکته را باید به یاد داشت که ،هیچ ظرف دربستهای
از دسترسی کودکان کنجکاو در امان نیست.
◄صحبت دیگری هم دارید؟
روی آنچ��ه گفتم باز هم تأکید میکنم و از خانمها
و افراد خانه میخواهم به خاطر شستشو و نظافت
و خان��ه تکان��ی نیایی��م عیدمان را با آس��یبهای
جبرانناپذی��ری ک��ه ب��ه س�لامتی خودم��ان و
کودکانمان میزنیم خراب کنیم .خانهتکانی اصولی
دارد و اگر این اصول رعایت ش��ود هیچ وقت هیچ
مشکلی پیش نمیآید /.سالمت نیوز

گزارشی از روابط عمومی شهرداری سیرجان

فعالیت بی وقفه سازمان پسماند در تنظیف معابر شهر

خاصی به عموم شهروندان انجام خواهد شد.
◄ ط�رح نو در نصب ایس�تگاه های خط
واحد
واحدخب��ر مدیری��ت ارتباطات ش��هرداری در
گزارش دیگری به نقل از مدیرعامل س��ازمان
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از

جناب آقای

اجرای طرح های نوین در ساخت ایستگاه های
اتوبوس درون شهری (خط واحد) خبر داد.رضا
یوسفی در این رابطه گفت :در راستای افزایش
سیمای بصری و زیباسازی محیط شهری15 ،
ایس��تگاه خط واحد با به��ره گیری از خالقیت
و ن��وآوری طراحان ،با طرح تلویزیون توس��ط
س��ازمان حمل و نقل بار و مس��افر شهرداری

مهندس رضا یوسفی

مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان

جناب آقای ابوالقاسم امیریمقدم

مدیر محترم واحد نقلیه سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان

بدینوس�یله از زحمات ،تالش و برخورد شایس�ته شما با نیروهای سازمان نهایت تقدیر و

تشکر به عمل میآید .موفق و سرافراز باشید.

تعدادی از رانندگان سازمان حمل و نقل ،بار و مسافر سیرجان

سیرجان احداث و در چند نقطه از سطح شهر
نصب خواهد شد.
وی افزود :اجرا و نصب این ایس��تگاهها با طرح
تلویزیون برای اولین بار در کشور ،در سیرجان
انجام ش��ده است.مدیرعامل س��ازمان حمل و
نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان یادآور شد:
شهروندان سیرجانی الیق بهترین ها هستند و

از آنها انتظار داریم نسبت به حفظ و نگهداری
این ایستگاه ها و اموال عمومی که برای تکریم
جایگاه و منزلت همش��هریان نصب ش��ده اند،
کوشا باشند.رضا یوس��فی عنوان کرد :ساخت
و نصب این ایس��تگاه ها با اعتب��اری بالغ بر 2
میلیارد ریال انجام شده است.
وی تصریح کرد :بلوار سید جمال ،کوی اصناف،

ش��ریعتی و پارک سوار ،بلوار قاآنی ،بلوار دکتر
صادقی ،خیابان  ۱۷ش��هریور روبروی زورخانه
پوریای ول��ی ،بلوار دکتر صفار زاده ،دانش��گاه
پیام نور ،پارک س��ه راهی کرمان ،بلوار س��ید
جم��ال جن��ب پمپ بنزی��ن و پ��ارک ملت از
جمله مسیرهایی است که این ایستگاهها نصب
خواهد شد.

اطالعیه اتحادهی میدان داران میوه و رته بار

بدینوسیله از کلیه مالکین میدان جدید ترهبار واقع در بلوار خلیجفارس جهت تشکیل

جلسه پیرامون مسائل میدان در روز دوشنبه  97/12/20ساعت  10صبح در دفتر اتحادیه

میدان ترهبار واقع در انتهای بلوار مالکاشتر دعوت بعمل میآید .عدم حضور در جلسه و

پیامدهای ناشی از آن به عهده شماست.

اتحادیه میدانداران میوه و ترهبار شهرستان سیرجان

