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راھﻨﻤﺎی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮدی در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز

.I

ﻣﻘدﻣﮫ

در ﺗﺎرﯾﺦ  4ﻣﺎرس  ،2020ﮔﻮﯾﻦ ﻧﯿﻮﺳﺎم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ  COVID-19در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻋﻼم ﮐﺮد .از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش  COVID-19در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ دﺳﺘﻮراﺗﯽ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  13ﺟﻮﻻی  2020ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﮐﺎﻧﺘﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻧﻈﺎرت اﯾﺎﻟﺘﯽ ) (State Monitoringدرﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﯾﺮ ﺳﻘﻒ در ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ازﺟﻤﻠﮫ آراﯾﺶ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل  COVID-19ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اداﻣﮫ داد.
راھﻨﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز ،و ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
.II

ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺧدﻣﺎت را اراﺋﮫ ﻧﻣود

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ،در
ﻣﺠﺎورت آن ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎز را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ )(1
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ؛ ) (2ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺘﺮس دارﻧﺪه ﻣﺠﻮز ھﺴﺘﻨﺪ؛ و ) (3اﻣﻦ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دارﻧﺪه ﻣﺠﻮز
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﮫ:
•
•

ﻣﺤﻮطﮫ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺠﺎز؛ و
ﭘﯿﺎدهروھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺒﺮھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺠﺎز ﮐﮫ در زﻣﺎن اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

ھﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای اراﺋﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد:
•

ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً در دﺳﺗرس ﻓرد ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗوان اﺑزار و ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﭘرﺳﻧل را ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐرد؛
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•
•
.III

ﺑﺎﯾد دارای ﺗﮭوﯾﮫ و ﺟرﯾﺎن ھوا ھﻣﺎﻧﻧد ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﺷد؛ و
ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺣﺻور ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﻣت آن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ ھوا ﺑﮫ ﺻورت ﻧرﻣﺎل در ﺟرﯾﺎن ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز

ﻣﺮاﮐﺰ آراﯾﺶ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ورود ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت آراﯾﺶ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد:
•

ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت ﻣو واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﻓر داﺋم ،رﯾﻠﮑﺳﯾﻧﮓ ،ﺳﻔﯾدﺷوﯾﯽ ،ﻣش ،رﻧﮓ ﮐردن و ﺻﺎف
ﮐردن؛

•

ﺷﺎﻣﭘو زدن؛ و

•

اﻟﮑﺗروﻟﯾز.

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد .ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺎﻣﭙﻮ زدن را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا زھﮑﺸﯽ ﮐﺎﻓﯽ و دﻓﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎﻟﮫ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﯾﮏ روش ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﺮوج ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
.IV

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﺎز

دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه
ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﺑﺎﺷﺪ ازﺟﻤﻠﮫ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺠﻮز ،اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارھﺎی  Cal/OSHAدر
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﻨﻞ دارای ﻣﺠﻮز در ﻣﻮﺳﺴﮫھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و اﻓﺮاد دارای ﻣﺠﻮز ﮐﮫ ار ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ:
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺎز ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل و ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ:
•
•

§  :7348ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻓرد دارای ﻣﺟوز ﺑﮫ ﻏﯾر از ﮐﺎرآﻣوز ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾن ﻓﺻل ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﺿور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
§  :7349ھر ﻓرد ،ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺟوز ھﺳﺗﻧد ،اﻓراد ﻓﺎﻗد ﻣﺟوز ﻣرﺑوطﮫ
را اﺳﺗﺧدام ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑدھد ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﻋﻣل ﮐرده اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
 7395.1ﯾﺎ  7395.2ﺷرح داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺟﺎز ﻣﯽﺗواﻧد از ﮐﺎرآﻣوز ﺑﯾروﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘررات اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻋﻧوان  ،16ﺑﺧش  ،9اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺎز:

•
•
•

§  :978ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘدار ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣواد را ﻧﮕﮭداری ﮐﻧد.
§  :979ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﻏﯾرﺑرﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
§  :980ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§  :980.3ﺗﻣﺎم ﻟﮕنھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی ﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ھر ﻣﺷﺗری ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
§  :980.4ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻻﯾﻧر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ،ﺗﻣﺎم ﻟﮕنھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی ﭘﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ھر ﻣﺷﺗری ﺗﻣﯾز ﺷوﻧد.
§ ) :981(aﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﻧﺑﺎﺷﻧد را ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده دور اﻧداﺧت.
§ ) :984(aھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫای ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘرﺳﻧل ﻣﺟﺎز ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﯾﺎ آﻟودﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
§ ) :984(bھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫای ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘرﺳﻧل اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﯾﺎ آﻟودﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﺧدﻣﺗﯽ
اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
§  :985ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﯾﺟﺎد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘوﺳت ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد از ﻧوار ﮔردن ﯾﺎ ﺣوﻟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
§  :986ﺗﻣﺎم ﺑرسھﺎی ﮔردن ﯾﺎ ﻧﺎﺧن ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻣﯾز ﺷوﻧد.
§  :987ﺗﻣﺎم ﭘﺎرﭼﮫھﺎ و ﺣوﻟﮫھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳب ﺷﺳﺗﮫ و در ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣﯾز و ﺳرﭘوﺷﯾده ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.
§ ) :988(aﺗﻣﺎم ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﮐرمھﺎ ،واﮐسھﺎ ،ژلھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣواد آراﯾﺷﯽ ﺑﺎﯾد در ظرفھﺎی ﺗﻣﯾز و درﺑﺳﺗﮫ
ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.
§ ) :988(bﺗﻣﺎم ﺑطریھﺎ و ظرفھﺎ ﺑﺎﯾد دارای ﺑرﭼﺳب ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺧود ﺑﺎﺷﻧد.
§) :988(cوﻗﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘداری از ﯾﮏ ﻣﺎده آراﯾﺷﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺑﺎﯾد آن ﻣﻘدار را از ﺑطری ﯾﺎ ظرف آن ﺧﺎرج
ﻧﻣود.
§  :989ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫای ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﮐﮫ  FDAآن را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﮑرده اﺳت ﯾﺎ دارای ﻣﺗﺎﮐرﯾﻼت ﻣوﻧوﻣر و ﯾﺎ
ﻣﺗﯾﻠن ﮐﻠرﯾد اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
§  :990ﺗﻣﺎم ﺻﻧدﻟﯽھﺎ ﯾﺎ ﻣﺣلھﺎی ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺳر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣوﻟﮫ ﺗﻣﯾز ﯾﺎ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﭘوﺷﯾده ﺷوﻧد .ﭘس از ھر
ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾز ﭘﯾراﯾش ﺑﺎﯾد روی آن را ﺑﺎ روﻣﯾزی ﮐﺎﻏذی ،ﺣوﻟﮫ ﺗﻣﯾز ﯾﺎ ﻣﻠﺣﻔﮫ ﺗﻣﯾز ﭘوﺷﺎﻧد.
§  :991ھﯾﭻ ﻓرد دارای ﻣﺟوزی ﻧﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
§  :992ﻻﯾﮫ ﺑرداری از ﭘوﺳت ﺑﺎﯾد روی ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻻﯾﮫ ﭘوﺳت ﺻورت ﮔﯾرد .اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺑرداﺷت
ﭘوﺳت ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
§  :993ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫای ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزاھﺎی دارای ﺗﯾﻐﮫ ﺑرای ﺑرداﺷﺗن ﭘﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد .در ھﯾﭻ ﻣوﺳﺳﮫای
ﻧﺑﺎﯾد اﺑزاری ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوزن ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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