
 

  ٍ ُآخز ّز ّفتِ استزاحت ًوَد

سالي يك هاُ ًيش فعاليت ّاي 

اجتواعي را كٌار گذاشتِ ، گزدش ٍ 

  .تفزيح ًواييذ

  سعي كٌيذ ، هسكي خَد را در

هٌاطك تي سز ٍ صذا، خلَت ٍ 

  .خَش آب ٍ َّا اًتخاب ًواييذ

  اس هزالثت ّاي پششكي غافل

ًثَدُ ٍ تِ طَر هزتة ٍ كاهل تحت 

  .هزالثت ّاي السم لزار تگيزيذ

  ٍاس هصزف خَدسزاًِ ّز ًَع دار

تِ ٌّگام ًاراحتي ّاي للثي عزٍلي 

  .شذيذاً پزّيش ًوائيذ

 

 

  در صَرت هشاّذُ ّز ًَع ًاراحتي

در للة ٍ اعضاي ديگز تذى سزيعاً تِ 

  .پششك هزاجعِ ًواييذ

  ِتِ تأخيز اًذاختي شزٍع درهاى ت

ّيچ عٌَاى هٌطمي ًثَدُ ٍ عَارض تعذي 

تِ هزاتة تيشتز اس عالين اٍليِ تيواري 

 .خَاّذ تَد
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  سعي ًوائيذ ّويشِ غذاّاي

هتَاسى ٍ سالن هصزف ًوَدُ ٍ اس 

غذاّايي مِ احتوال فاسذ شذى آًْا 

  .استفادُ ًنٌيذ ٍجَد دارد ،

  تِ ٍيژُ )در هصزف غذاّاي چزب

، پزًول ٍ قٌذي  (چزتي ّاي حيَاًي

  .افزاط ًنٌيذ

 آّستِ غذا تخَريذ ٍ خَب تجَيذ 

  ِاس هصزف آب آشاهيذًي غيز تصفي

ُ جات شستشَ ًشذُ  ٍ سثشيجات ٍ هيَ

  .خَدداري ًوائيذ

  َُْدر هصزف هايعات ،  چاي ٍ ق

  .افزاط ًنٌيذ

  ٍسى خَد را در حذ هعوَلي يا

  .هٌاسة ًگْذاريذ

 

  صزف هشزٍتات النلي ، سيگار ماس

، اعتيادات ٍ هحزمات حتي االهناى 

  .خَدداري ًواييذ

  ٍ دٍري جستي اس عصثاًيت

اضطزاب ٍ غذا  خَردى در هحيط شاد ٍ تا 

  .ًشاط

  ّزگش در تفزيحات شثاًِ ٍ شة

ًشيٌي  ّا افزاط ًنٌيذ مِ جش خستگي رٍحي 

  .، جسوي عايذ ديگزي ًخَاّذ داشت

  سعي مٌيذ خَاب استزاحت مافي

  .داشتِ تاشيذ

  ِّز شة در ساعت هعيٌي ت

(  10-12تْتزيي ساعات )رختخَاب تزٍيذ 

  .شة است

 

  اس استزاحت ًوَدى تالفاصلِ تعذ اس

  .صزف غذا خَدداري ًواييذ

  ّز رٍس هٌاسة سي خَد ٍرسش

  .ًواييذ

  ٍ ُاس داد ٍ فزياد تيَْدُ صزف ًظز مزد

در هقاتل شَك ٍ ّيجاًات خًَسزدي خَد 

  .را حفظ مٌيذ

  در هَاقع تيناري حتي االهناى خَد

را هشغَل ماري سالوي ًوَدُ ٍ ًگذاريذ 

مِ سهاى ٍ تزاٍشات هغشي يعٌي افنار 

  .تز شوا هستَلي گزدد

 


