واﮐﺴﯿﻨﺎﺳـﯿﻮن ﻣـﺮغ از ﻃﺮﯾـﻖ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  :واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی زﻧﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و
اﮐﺴﯿﻨﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺠﻮﯾﺰ
واﮐﺴﻦ ،ﻣﺒﺬول دارد.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن-ﻣﺮغ-ﻃﺮﯾﻖ-آب-آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ دو ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب وﺟﻮد دارد:
–  ۱ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺨﻮری زﻧﮕﻮﻟﻪ ای
–  ۲ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺨﻮری ﻧﯿﻠﯽ )ﭘﺴﺘﺎﻧﮑﯽ(
ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺤﻠﻮل واﮐﺴﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی واﮐﺴﻦ و ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزی
ﻃﯿﻮر از آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺳﺎزی واﮐﺴﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺴﺖ.
ﺻﺎﺑﻮن ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل واﮐﺴﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا
ﮐﻨـﺪ .در اﺻـﻠﯽ ،ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ﺳـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ رﻋـﺎﯾﺖ آﻧﻬـﺎ
اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ .واﮐﺴﻦ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻮر داده ﺷﻮد و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری واﮐﺴﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻃﯿﻮر ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻦ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﭘﺎﺳﺦ واﮐﺴﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﻃﯿﻮر را از آب ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
ﻃﯿﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،دوره ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آب ﺑﯿﻦ
 ۳۰/۱ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺨﺰن آب و آﺑﺨﻮری ﻫﺎ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
آب ﻋﺎری از ﮐﻠﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ
ﻧﻮع ﯾﻮن ﻓﻠﺰی )ﺑﻮﯾﮋه ﯾﻮن آﻫﻦ(
آب ﺗﻤﯿﺰ ،ﺧﻨﮏ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . PHآب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  ۵/۵ﺗﺎ  ۷/ ۵ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس واﮐﺴﻦ ﻫﺎی زﻧﺪه را ﻏﯿﺮ
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﺮ ﺑﻪ
آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ۱۶ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در
ﻟﯿﺘﺮ ،ﮐﻠﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۰ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ۲/۵ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ،در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن واﮐﺴﻦ ،ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﮏ ﮐﺎﻣﻼ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ۰ .
ﻗﺮﺻﯽ ﺳﻮاﻣﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ(  CEVAﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  ۱۰۰ﻟﯿﺘﺮ
آب واﮐﺴﻦ ﯾﮏ ﻗﺮص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

ﻣﻮاردی ﮐﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﮐﺴﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل
را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺟﻨﺲ ﻇﺮوف و آﺑﺨﻮری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ )ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی(
ﺑﺎﺷﺪ.زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﻮن ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس
ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﺴﻦ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ) ،از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮاد
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
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ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﮐﺴﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد در
ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ از
آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎس واﮐﺴﻦ
رﻗﯿﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻫﻮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ـﺰی ،درب
ـﺮﭘﻮش ﻓﻠـ
ـﻦ ﺳـ
ـﺲ از ﺑﺮداﺷﺘـ
ـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘـ
ﺑﻨـ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﯾﺎل واﮐﺴﻦ را در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ .
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻃﯿﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ

آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮﯾﺪ.
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