مسواک خود را در دستشویی نگهداری نکنید

تا تٍ حال فکر کردٌ اید تُتریه محل ترای وگُداری مسًاک شما کجاست؟ تاید تداوید کٍ جامسًاکی ريی سیىک
دستشًیی اصال محل مىاسثی ترای وگُداری از مسًاک ویست.
اگر مسًاک خًد را در دستشًیی وگُداری میکىید از عًاقة آن آگاٌ تاشید.

اگز ضوب ّن هثل بقیِ هسَاک ٍ خویز دًذاى خَد را در جبی هخصَظ آى یعٌی رٍی سیٌک دستطَیی یب کوذ سیٌک
گذاضتِ ایذ یب ایٌکِ چَى هسَاک ضوب در دارد هطوئي ّستیذ کِ هطکلی ایجبد ًوی ضَد ّویي االى مسًاک را اس آى هحیط
خبرج سبسیذ .بذتزیي هحل بزای قزار دادى مسًاک سیٌک دست ضَیی است.

میکريب َای مًجًد در فضای دستشًیی
هحققبى داًطگبُ کَیٌیپیبک آهزیکب دریبفتٌذ بیص اس  06درصذ هسَاک ّبیی کِ ًشدیک بِ تَالت قزار دادُ هی ضًَذ ،آلَدُ بِ
هیکزٍة ّبی هذفَع ّستٌذ .هحققبى بِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ ایي هَظَع هی تَاًذ تب  06درصذ احتوبل بزٍس عفًَت را در
بذى ببال ببزد.
اًتزٍببکتزیبسِ ٍ سَدٍهًَبسِ اس گًَِ ّبی ببکتزی ّبیی ّستٌذ کِ در هذفَع ٍجَد دارًذ ٍ هی تَاًٌذ هسَاک ّب را آلَدُ
کٌٌذ.ایي ببکتزی ّب در دستگبُ گَارش اًسبى بِ طَر طبیعی ٍجَد دارًذ ،اهب در دیگز ًقبط بذى ببعث ایجبد بیوبری هی ضًَذ.
بِ گفتِ هحققبى ٍ هیکزٍة ضٌبسبى داًطگبُ آریشيوا ًیش بِ طَر هتَسط در یک کبسِ تَالت حذٍد سِ هیلیَى هیکزٍة ٍجَد
دارد کِ ایي هیکزٍة ّب هی تَاًٌذ تب دٍ هتز جببِ جب ضًَذ ٍ رٍی سهیي ،دیَارّب ٍ رٍی هسَاک قزار بگیزًذ.
لذا ًببیذ هسَاک را ًشدیک بِ هحل تَالت قزار دّیذٍ .لی گذاضتي هسَاک در هحیط حوبم (کِ تَالت ًذارد یب اس تًالت
فروگی آى استفبدُ ًوی ضَد) ٍ در هحیط د ستطَیی کِ اس تَالت جذاست (بیي رٍضَیی ٍ تَالت ،دیَار ٍ درة ٍجَد دارد)
اضکبلی ًذارد.
البتِ ببیذ گفت سیستن ایوٌی بذى هب در هقببلِ بب ببکتزی ّب قَی است ٍ ٌَّس هَردی گشارش ًطذُ کِ بب استفبدُ اس هسَاک
بِ عفًَت ّبی ببکتزیبیی دچبر ضذُ ببضذ .اهب ببیذ درببرُ ًگْذاری اس هسَاک هبى يسًاس بِ خزج دّین ،هثالً ّزگش ًببیذ آى
را در ًشدیکی تَالت ٍ یب هستقیوبً رٍی هیش قزار دّین.
بب ّز ببر دستشًیی رفته ٍ سیفَى کطیذى ،تعذاد سیبدی ببکتزی در َّای دستطَیی هٌتطز هی ضًَذ .طبیعی است کِ ّیچ
کس دلص ًوی خَاّذ ایي ببکتزی ّبی کثیف رٍی هسَاکص بٌطیٌذ.
هسلوبً چٌذضتبى هی ضَد کِ بطقبة ،پیزاّي یب قبضقتبى را در دستطَیی بگذاریذ؛ پس چزا ایي يسًاس را درببرُ هسَاکی کِ
هذام ٍارد دّبًتبى هی کٌیذً ،ذاریذ؟!
بِ عالٍُ ،آیب پس اس دست سدى بِ دستگیزُ در دستطَیی ٍ ٍرٍد بِ آًجب ،حبظزیذ بب ّوبى دست ّب غذا بخَریذ یب ابتذا خَة
دست ّبیتبى را بب صببَى هی ضَییذ؟ استفبدُ اس هسَاک ّن ایي دقت ّب را هی طلبذ.
جلًگیری از آلًدگی مسًاک
ًببیذ هسَاک را ًشدیک بِ هحل تَالت قزار دّیذ.اس هسَاک دیگزاى بِ ّیچ ٍجِ استفبدُ ًکٌیذ.هسَاک خَدتبى را بِ ّیچ ٍجِ بِ کسی ًذّیذ.هسَاکتبى را خطک ًگِ داریذ ،سیزا ببکتزی ّب هکبى ّبی هزطَة را دٍست دارًذ.-رٍی هسَاک خیس درپَش ًگذاریذ ،سیزا اس خطک ضذى آى جلَگیزی هی کٌذ.

ّویطِ هسَاکتبى را بِ حبلت ایستبدُ در جبهسَاکی قزار دّیذ ٍ اس گذاضتي آى بِ حبلت خَابیذُ رٍی سطَح هختلفخَدداری کٌیذ.
 بْتزیي راُ بزای جلَگیزی اس افشایص تعذاد ببکتزی ّبی هسَاک ،تعَیط هٌظن آى است .لذا اًجوي دًذاى پشضکبى آهزیکبتَصیِ هی کٌذ هسَاک خَد را حذاقل ّز سِ تب چْبر هبُ یک ببر عَض کٌیذ.
هسَاک خَد را پس اس استفبدُ ،کبهالً بب آة بطَییذ ٍ بگذاریذ تب در َّای اتبق خطک ضَد.ّز ببر کِ حَصلِ ًذاضتیذ هسَاک بشًیذ ٍ وخ دودان بکطیذ ،یبد تعذاد ببکتزی ّبی سبکي در دّبًتبى بیفتیذ ٍ تٌبلی راکٌبر بگذاریذ .ببکتزی ّب عبهل هطکالت دّبى ٍ دًذاًی (اس پَسیذگی ٍ تًی تد دَان گزفتِ تب بیوبری ّبی لثِ) ّستٌذ.
بٌببزایي هسَاک سدى ٍ وخ دودان کطیذى را ًَعی ٍظیفِ اجتٌبة ًبپذیز تلقی کٌیذ.

