نکات ایمنی در آشپزخانه


اطویٌاى حاصل کٌیذ کِ توام سینّا ٍ پیزیشّای ٍسائل تزقی ضوا در آضپش خاًِ رٍکص دارًذ ٍ درست کار هیکٌٌذ.



اس سِ راُ استفادُ ًکٌیذ .تْتز است اس جعثِ تقسین هٌاسة استفادُ کٌیذ.



لَاسهی کِ خزاب یا ضکستِ ّستٌذ را استفادُ ًکٌیذ .تا ًاسلتزیي قیوتّا هیتَاًیذ ایي ٍسایل را جایگشیي کٌیذ.



اس قفل کَدک تز رٍی کاتیٌتّایی کِ حاٍی دارٍ ٍ هَاد ضَیٌذُ ّستٌذ استفادُ کٌیذّ .وچٌیي تز رٍی فزخَد یک
قفل کَدک ًصة کٌیذ.



تالفاصلِ تعذ اس اتوام آضپشی اجاق گاس را خاهَش کزدُ ٍضیز اصلی گاس راتثٌذیذ ٍ آضپشخاًِ را سهاًی کِ ضعلِ سیز
غذا سیاد است تزک ًکٌیذ.



اس پَضیذى لثاسّای ًاهٌاسة ٌّگام آضپشی خَدداری کٌیذ .آستیي لثاسْای ضوا ًثایذ گطاد یا تلٌذ تاضٌذ .اگز
هَّای تلٌذ داریذ حتوا آى را پطت خَد تثٌذیذ.



دستگیزُ ّا ،حَلِّا ٍ دستوالْا را اس اجاق گاس دٍر ًگِ داریذ.



هَاد آتص سا هثل کثزیت ٍ فٌذک را در کاتیٌتّای تاال قزار دّیذ تا اس دستزس کَدکاى تِ دٍر تاضٌذ.



یک کپسَل کَچک آتص ًطاًی در آضپش خاًِ تگذاریذ اها هزاقة تاضیذ کِ کپسَل خیلی ًشدیک تِ اجاق یا ّیتز
ًثاضذ.



اگز چزتی هَاد غذایی آتص گزفت ،در صَرت ًثَد کپسَل آتص ًطاًی ،هیتَاًیذ اس سَدا یا ًوک استفادُ کٌیذ ٍ
هقذار هٌاسثی اس ّز کذام را رٍی آتص تزیشیذ.



ضوارُٔ آتص ًطاًی یا اٍرصاًس را ّویطِ در کٌار تلفي یادداضت کٌیذ.



سَختگی یکی اس ضایعتزیي حَادث آضپش خاًِ تِ ضوار هیآیذ .عالٍُ تز ضعلِ ،تخار آب ًیش هی تَاًذ دست را
تسَساًذ .پواد ٍ گاسهخصَظ سَختگی را دم دست تگذاریذ.



ّویطِ در ٌّگام کار تا چاقَ ،چاقَ را اس تذى خَد دٍر ًگِ داریذ .هوکي است دست چاقَ لیش تخَرد ٍ تِ ضوا آسیة
تزساًذ.



ّویطِ اس تختِ تزای تکِ کزدى هَاد غذایی استفادُ کٌیذ .تیقِ چاقَ را تیش کٌیذ ٍ تِ یاد داضتِ تاضیذ کِ دستِ
چاقَّا تایذ تویش تاضٌذ .هوکي است اس دست ضوا لیش تخَرًذ ٍ ضوا آسیة تثیٌیذ.



ٌّگام افتادى چاقَ سعی ًکٌیذ آى را تگیزیذ .تعذ اس ّز تار استفادُ چاقَ را تا آب ٍ کف تطَییذ ٍ خطک کٌیذ.



اطویٌاى حاصل کٌیذ کِ قثل اس تویش کزدى ٍسائل آضپش خاًِ آًْا را اس تزق کطیذُ ایذ.



اگز تکِ ًاًی در تستز تاقی هاًذُ استٍ ،سائل فلشی ًظیز چٌگال یا چاقَ را در آى فزٍ ًثزیذ .خطز تزق گزفتگی
ٍجَد دارد.



هزاقة ٍسائل تیش در آضپش خاًِ ًظیز قیچی ،ضیطِّای ضکستِ ٍ پَستگیز تاضیذ.



در سهاى آضپشی تْتز است تا تلفي حزف ًشًیذ .هوکي است حَاس ضوا پزت ضَد ٍ آسیة تثیٌیذ.



لکِّای غذا را تِ سزعت تویش کٌیذ .هزاقة تاضیذ کِ کف آضپش خاًِ خیس ًثاضذ.



اضیایی اس قثیل ٍسائل تاسی یا کیسِّای خزیذ را جلَی پا ًگذاریذ.



اس صٌذلیّای هخصَظ تزای دستزسی تِ کاتیٌتّای تاالتز استفادُ کٌیذ.



هَاد ضَیٌذُ ٍ ضیویایی را یک جا ًگاُ داری کٌیذ ٍ تزجیحا در آى را قفل کٌیذ.

