
: آقای فرهادی! همان طور که می دانید، 
بسیاری از رستوران ها یکی از مراکز پرتردد 
هستند و روزانه افراد زیادی به آن وارد شده 
و غذا می خورند. درصورتی که بیشتر این 
رستوران ها فاصله اجتماعی را رعایت نکرده اند 
و طبیعتا  هنگام غذا خوردن هم نمی شود ماسک 
زد، پس در یک محیط سرپوشیده کوچک 
روزانه افراد زیادی بدون ماسک می نشینند 
و همین مساله می تواند باعث انتقال ویروس 
شود. برنامه شما برای مدیریت رستوران ها در 

این شرایط چیست؟ 
 به طور عام این گونه نیست که بیشتر رستوران ها 
ضوابط بهداشتی در مورد کرونا را رعایت نمی کنند. 
ما طی یک هفته تا 10 روز نحوه اجرای شیوه نامه های 
بهداشتی را در اماکن مختلف رصد می کنیم. در 
آخرین بررسی ما؛ یعنی 6 تا 14 آبان ماه در مجموع 
رستوران ها میانه جدول ارزیابی قرار دارند؛ یعنی 
جزو بدترین مشاغل نیستند و بهترین هم نیستند. 
بدترین وضعیت را نانوایی ها و پاساژها دارند 
و بهترین شرایط اجرای شیوه نامه های بهداشتی، 
مختص موسسات، بانک ها و ادارات دولتی است. 
از این به بعد به دلیل سرمای هوا اوضاع بدتر 
هم می شود بنابراین باید شیوه نامه های بهداشتی 

با دقت بیشتری اجرا شود. 

: چه شاخص هایی را برای ارزیابی 
رستوران ها در نظر می گیرید؟

ما 3 شاخص داریم که براساس آن شیوه نامه های 
فاصله گذاری  می کنیم؛  تعریف  را  بهداشتی 
اجتماعی بین 1/5 تا 2 متر، استفاده از ماسک 
رعایت  و  خدمت گیرنده  و  خدمت دهنده  در 
امکانات شستشوی  و وجود  فردی  بهداشت 
دست و ضدعفونی و گندزدایی سطوح. خیلی 
از رستوران ها در فضای باز فعالیت می کنند، مثال 
داخل پاساژ یا پشت بام صندلی گذاشته اند. باز 
گذاشتن پنجره و تهویه مهم ترین موردی است که 
در رستوران باید رعایت شود. درست است که 
مواد غذایی تاکنون عامل انتقال ویروس کرونا نبوده 
ولی دست آلوده، ظرف و قاشق را آلوده می کند. 
همان طور که شما اشاره کردید، کال مکان هایی که 
غذا توزیع می شود، نمی توان با ماسک نشست 

و غذا خورد بنابراین حساسیت روی تهویه و 
گندزدایی سطوح بیشتر باید اعمال شود. 

: همان طور که می دانید فضای بیشتر 
رستوران ها آنقدر بزرگ نیست که فاصله گذاری 
رستوران  یک  اگر  شود.  رعایت  میزها  بین 
فضای بزرگی نداشته باشد، چگونه باید این 

فاصله گذاری را رعایت کرد؟
یکی از شاخص های ما فاصله بین میزهاست، 
به ویژه بین افرادی که غریبه هستند. افرادی که 
اعضای خانواده هستند و هر روز با هم در یک 
خانه زندگی می کنند، می توانند دور یک میز بنشینند. 

در همه موارد تهویه مناسب و گندزدایی سطوح 
الزامی است. در رستوران های کوچک که این موارد 
رعایت نشده و تهویه مناسب هم ندارد، توصیه 
می شود مردم به این رستوران ها برای غذا خوردن 
نروند. از همه اینها مهم تر آخرین تحقیقات نشان 
داده اند تهویه مناسب اهمیت بیشتری از سایر موارد 
دارد و اگر رستورانی فاصله گذاری را هم رعایت 
کند ولی هوای تازه در آن رستوران جریان نداشته 
باشد، امکان انتقال ویروس افزایش پیدا می کند.

برای  اجرایی ای  ضمانت  چه   :
شیوه نامه های بهداشتی در نظر گرفته شده تا 

رستوران ها ملزم به رعایت آن شوند؟
در این هفته نزدیک به 600 مرکز پلمپ شده و 
هزار و 700 پرونده قضایی تشکیل شده که عمدتا 
مربوط به رستوران ها و کافی شاپ هایی بوده که 
موارد بهداشتی را رعایت نکرده بودند. همکاران 
ما در دانشگاه های علوم پزشکی به صورت 10 
روز یکبار یا هفتگی نحوه اجرای شیوه نامه های 
بهداشتی را رصد می کنند و به رستوران ها سر 
می زنند ولی در این شرایط که تعداد مبتالیان بیشتر 
شده، استفاده از غذای بیرون بر توصیه می شود و 
در این زمینه هم باز رعایت بهداشت فردی کسی 

که غذا را حمل می کند، اهمیت زیادی دارد. 

: شما گفتید که نانوایی ها وضعیت 
بدتری در مورد اجرای شیوه نامه های بهداشتی 
داشتند. درصورتی که ازدحام در رستوران بیشتر 
از نانوایی است. بیشتر تخلفات در نانوایی مربوط 

به چه مواردی بوده است؟
نانواها یکی از زحمتکش ترین واحدهای کسب و 
کار هستند و قوت غالب مردم را در سخت ترین 
شرایط تهیه می کنند. مهم ترین مساله در نانوایی ها 
این است که باید فاصله گذاری اجتماعی را حفظ 
کنند. ازدحام در محل نانوایی زیاد است، پس 
نانواها باید شرایطی را فراهم کنند که فاصله بین 
مشتری ها رعایت شود. برخی افراد در روز 2 بار 

به نانوایی مراجعه می کنند بنابراین احتمال انتقال 
زیاد است. نانوا به افرادی که ماسک ندارند نباید 
نان بفروشد و باید این قضیه مثل کمربند ایمنی 
نهادینه شود. از همه مهم تر اینکه وجه نقد از هیچ 
مشتری ای نپذیرند. کارگرهای نانوایی هم باید 
رعایت بهداشت فردی را داشته باشند. بررسی هایی 
که همکاران ما انجام دادند معلوم شد 46 درصد 
نانوایی ها، از مشتریان وجه نقد می گرفتند و بعد 
از آن مشکل فاصله گذاری را داشتند. خدا را 
شکر رعایت ماسک در نانوایی و بین مشتریان 
بهتر شده زیرا افرادی که در نانوایی کار می کنند 
باید ماسک بزنند، به جز فردی که جلوی تنور 
ایستاده است. 46 درصد دریافت وجه نقد در 
نانوایی ها، عدد قابل توجهی است زیرا وجه نقد 
دست را آلوده می کند و آلودگی پخش می شود. 
در کل، خود نان وسیله آلوده کننده نیست ولی 

بعد از طبخ، نان می تواند آلوده شود.

وزارت  سخنگوی  گذشته  هفته   :
بهداشت توصیه کرد افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند به رستوران نروند. آیا این توصیه را شما 

هم تایید می کنید؟
تمام افرادی که بیماری زمینه ای دارند، فقط برای 
کارهای ضروری بهتر است از منزل خارج شوند 
و ما می گوییم فردی که بیماری زمینه ای دارد 
احتیاط بیشتری نسبت به سایر افراد داشته باشد. 
عالوه بر آن افرادی که بیماری زمینه ای دارند 
نه فقط رستوران، بلکه هر مکانی که تهویه مناسب 
ندارد، نباید بروند و هر مکانی که ضرورتی 

ندارد، اصال نروند.

تاکید محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت

 به رستوران هایی که تهویه مناسب ندارند، نروید! 
حدود 9 ماه از ورود کرونا به کشور گذشت ولی 
هنوز برنامه ریزی ها و مدیریت های شهری نتواسته 
بیشتر  تقریبا  کند.  سرکوب  را  طغیانگر  موج  این 
مشاغل مانند قبل به فعالیت خود ادامه می دهند و 
حتی دورکاری کارمندان که ستاد کرونا بر آن تاکید دارد، خیلی 
البته با توجه به بحران های اقتصادی که  جدی گرفته نشده است. 
کشور ما با آن دست به گریبان است، قرنطینه و تعطیلی مشاغل شاید 

تصمیم درستی نباشد اما نمی شود مشاغل به کار خود ادامه دهند و 
شیوه نامه های بهداشتی هم الزامی برای اجرایشان نباشد! 

دیگر انگار ترسی برای رفتن به رستوران و کافی شاپ هم نیست و 
بسیاری از رستوران ها و کافی شاپ ها پر از مشتری است. این در حالی 
است که شیوه نامه های بهداشتی در این رستوران ها به درستی اجرا 
نمی شود و شاید اصال نتوان در یک رستوران کوچک فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کرد. هفته گذشته سخنگوی وزارت بهداشت 

با اوج گرفتن دوباره آمار مبتالیان، توصیه کرد افرادی که بیماری 
زمینه ای دارند، به رستوران نروند. 

در این هفته از محسن فرهادی، معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت می پرسیم، در شرایطی که آمار روزانه کرونا به بیش 
از 9 هزار نفر رسیده، آیا ضوابط جدیدی برای فعالیت رستوران ها در 
نظر گرفته شده است؟ مشروح این گفت وگو را در صفحه »دیده بان 

تغذیه« این هفته می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

تحقیقات نشان 
داده اند تهویه مناسب 

اهمیت بیشتری از 
سایر موارد دارد و اگر 
رستورانی فاصله گذاری را هم رعایت 

کند ولی هوای تازه در آن رستوران 
جریان نداشته باشد، امکان انتقال 

ویروس افزایش پیدا می کند

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادوسه   بیست وچهار آبان نودونه8

از  پیشگیری  برای  توصیه شده  راه  بهترین  و  عادی ترین  مناسب  تهویه 
انتقال ویروس است. بهترین تهویه هوای آزاد است؛ یعنی باز بودن 

پنجره رستوران ولی چون رفته رفته هوا سردتر می شود، ممکن 
است در رستوران در و پنجره را باز نگذارند. 

این کار درست نیست و حتما باید قسمتی از پنجره رستوران 
باز باشد. خود فروشنده باید به تازه بودن هوا در رستوران 

اقدام کند حتی اگر فاصله بین صندلی ها رعایت شده باشد ولی 
اگر احساس سنگینی در هوا باشد به مرور انتقال بیماری محتمل 

ولی  باشد  مناسب  تهویه  برای  می تواند  هم  هواساز  از  استفاده  است. 
باید اصل را بر استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و جریان هوا 

در رستوران گذاشت.

با توجه به اینکه در کافی شاپ ها غذای گرم کمتر سرو می شود 
و امکان انتقال شاید بیشتر از رستوران باشد!

زمان ماندن در رستوران و کافی شاپ  اهمیت زیادی دارد و 
همان طور که می دانید،  طبیعت کافی شاپ ها ماندن و گپ 
زدن و مستلزم صرف زمان در یک محیط سرپوشیده است. 
زمان  کوتاه ترین  در  کافی شاپ ها  در  افراد  می شود  توصیه 
ممکن حضور داشته باشند، مگر اینکه به تهویه طبیعی و تازه 
بودن هوا اطمینان داشته باشند. وقتی در این فضا 15 دقیقه 
بنشینید، خطرش کمتر از این است که 30 دقیقه بنشینید و قطعا 
زمان ماندن یک ساعت خطر ابتالی شما را چندبرابر می کند. 
حتی در رستوران هم این گونه است. ماهیت این ویروس به 

این صورت است که دور هم نشستن و صحبت کردن و گپ 
زدن را باید کوتاه کرد. طبیعتا هوای تازه و رعایت بهداشت 
فردی و شستن دست و زدن ماسک اهمیت زیادی دارد و 
تاکنون گزارشی از انتقال ویروس از غذای سرد نداشته ایم، 
مگر اینکه خودمان آلوده باشیم و آلودگی را به سطوح منتقل 
کنیم. به عالوه، برخی کافی شاپ ها صندلی و میزهایشان را 
در فضای باز با بخاری، گذاشته اند. در این مورد باید بگویم، 
چون فضا باز است، احتمال انتقال کمتر است و در فضای 
بسته خطر بیشتری وجود دارد. در فضای باز با رعایت فاصله 
احتمال انتقال کمتر می شود و با رعایت فاصله و استفاده از 

ماسک خطر باز کمتر خواهد شد.
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 ضوابطی که در مورد کافی شاپ ها وجود دارد چه تفاوتی با رستوران دارد؟  منظورتان از تهویه مناسب چیست؟


