
13پوست و زیبایی شماره هفتصدوشصت   یازده مرداد نودونه

همه گیری کروناویروس و معضل پرو کردن لباس در لباس فروشی ها 

آیا پرو کردن لباس در لباس فروشی ها ایمن است؟
اکنون  دیگر ماه ها از درگیری 
سیاره زمین با کروناویروس 
و  محققان  و  می گذرد 
مردم  به  هم  هنوز  پزشکان 
توصیه می کنند فقط در موارد ضروری از خانه 
خارج شوند. البته فعال به دالیل مختلف خبری 
و  نیست  همگانی  و  سراسری  تعطیالت  از 
فروشگاه های مختلف مانند لباس فروشی ها نیز 
درحال ارائه خدمات به مشتریان خودشان هستند 
اما لباس فروشی ها چه کارهایی برای محافظت 
از مشتریان خودشان انجام می دهند؟ اصال پرو 
کردن لباس های نو در وضعیت تداوم همه گیری 

کروناویروس چقدر ایمن است؟ 
با اینکه مردم می خواهند از خانه بیرون بروند و 
دوباره خرید کنند، درعین حال از فروشگاه ها انتظار 
دارند دستورالعمل های بهداشتی سفت وسختی 
را برای پاکیزه نگه داشتن محیط فروشگاه و 
 First حفظ ایمنی مشتریان اجرا کنند. نظرسنجی
Insight نشان می دهد 65 درصد از خانم ها و 
54 درصد از آقایان درحال حاضر احساس خوبی 
به استفاده از اتاق پرو لباس ها ندارند. نظرسنجی 
MysizeID هم نشان دهنده آن است که بیشتر 
مردم )خصوصا جوان ها( ترجیح می دهند هزینه  
خریدهایشان را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند 
تا مانع از برقراری هر گونه تماسی شوند. مجموع 
همه این اتفاقات به ما می گوید که مشتریان واقعا 
نگرانی های جدی ای درباره خرید لباس ها دارند. 

آیا مبتال شدن به کروناویروس از 
طریق لباس ها ممکن است؟ 

که  کرده اند  اعالم  بسیاری  محققان  تاکنون 
کروناویروس برای مدت  طوالنی روی پارچه ها 
زنده نمی ماند. با این حال از آنجایی که محققان 
تازه ای  موارد  کردن  کشف  درحال  همه روزه 
درباره کروناویروس هستند، اعالم نظر قطعی 
کردن  پرو  با  مرتبط  احتمالی  درباره خطرات 
لباس ها در لباس فروشی ها واقعا دشوار است. 
خطر گسترش کروناویروس در لباس فروشی ها 
زمانی بیشتر می شود که یکی از فروشندگان یا 
یکی از مشتریان به این ویروس مبتال باشد و آن 
را از طریق سرفه، عطسه یا حتی صحبت کردن 
در فضای فروشگاه پخش کند. اگر ریزقطرات 
آلوده این فرد )چه از طریق هوا و چه از طریق 
سطوح مختلف( با فرد دیگری تماس پیدا کند، 

احتمال آلوده شدن بسیار زیاد است. 

لباس فروشی ها و ضرورت جدی 
گرفتن اقدامات احتیاطی بیشتر 

ذکرشده،  نکات  به دلیل  حاضر  درحال 
کشورهای  در  مختلفی  لباس فروشی های 
باالتری  سطح  می کنند  سعی  جهان  مختلف 
از اقدامات احتیاطی را به اجرا درآورند. مثال 
کارکنان لباس فروشی های مشهور نیویورک دائم 
نقاط حساس فروشگاه مانند دستگیره ها، صندوق 
پول و اتاق پرو لباس را تمیزکاری و ضدعفونی 
 کرده و این کار را پس از ورود و خروج هر 
مشتری درون اتاق پرو تکرار می کنند. استفاده از 
ماسک صورت برای ورود به همه لباس فروشی ها 
اجباری است و بسیاری از فروشگاه های جهان از 
مشتریان می خواهند بالفاصله پس از ورود حتما 
دست هایشان را با استفاده از محلول های رایگان 
درون فروشگاه ضدعفونی کنند. حتی مسووالن 
بعضی از لباس فروشی ها تصمیم گرفته اند هر 
لباس را پس از پرو شدن حتما در معرض تماس 
با بخار داغ قرار دهند و سپس آن را به محل 

نگهداری اش برگردانند.
در  حاضر  درحال  که  دیگری  جالب  کار 

از  استفاده  می شود،  انجام  لباس فروشی ها 
 UV( المپ های ماورای بنفش ضدعفونی کننده
wand( برای ضدعفونی  کردن لباس های پروشده 
است. بعضی از مسووالن لباس فروشی ها نیز به 
کارکنان دستور داده اند مشتریان را از بدو ورود به 
فروشگاه برای رعایت فاصله فیزیکی از همدیگر 
راهنمایی کنند و اجازه ندهند نظم مبتنی بر فاصله 
فیزیکی مشتریان مختل شود. اجرای این قاعده نیز 
لباس فروشی ها را به استفاده از حدود 50 درصد 

از محیط فروشگاه وادار می کند. 
لباس فروشی های دیگری هم هستند که فقط 
تعداد محدودی از اتاق های پرو را به حالت فعال 
درآورده اند تا از رعایت فاصله گذاری فیزیکی یا 
اجتماعی مطمئن شوند. حتی در این فروشگاه ها، 
کارکنان پس از پایان پرو لباس توسط مشتری و 
انصراف او از خرید، محصول مورد نظر را برای 
مدت  مشخصی به محل جداگانه ای و دور از محیط 
اصلی فروشگاه منتقل می کنند تا از انتقال نیافتن 
ویروس به فضای عمومی فروشگاه جلوگیری 
کرده باشند. چکاپ بهداشتی اجباری برای کارکنان 
لباس فروشی ها نیز از دیگر ترفندهایی است که 

درحال حاضر پیش از شروع هر شیفت کاری در 
بعضی فروشگاه ها اجرا می شود. نصب ورقه های 
در   )Plexiglass( پلکسی گالس  محافظتی 
پیشخوان های پرداخت لباس فروشی ها نیز مانع 
تماس افراد با فرد صندوقدار و وسیله های قسمت 
صندوقداری می شود و هم اکنون در بعضی از 

لباس فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
تصمیم  نیز  لباس فروشی ها  بعضی  مسووالن 
برای  را  فروشگاه  به  ورود  اجازه  گرفته اند 
افرادی که ماسک صورت ندارند، صادر نکنند. 
ضمنا فقط تعداد محدودی از مشتریان می توانند 
به طور همزمان وارد این لباس فروشی ها شوند. 
کنار همه این راهکارها و ترفندها، استفاده کارکنان 
لباس فروشی ها از ماسک صورت و محافظ ها یا 

شیلدهای صورت نیز کامال رایج است. 

نکات ایمنی مهم برای خرید از 
لباس فروشی ها و دیگر فروشگاه ها 

خطر تماس با کووید-19 به 4 عامل اساسی 
بستگی دارد؛ در فضای مورد نظر مانند یک 
فضای  نفر جمع شده اند،  چند  لباس فروشی 

مورد نظر چقدر محصور است )در و پنجره ها 
چند عدد هستند، آیا گردش هوای طبیعی یا 
با کمک دستگاه تهویه وجود دارد یا نه و...(، 
قرار است که شما چند دقیقه در این فضا باقی 
به کووید-19 در  آلوده  افراد  تعداد  بمانید و 
فضای مورد نظر چند نفر است؟ با توجه به 
اینکه نمی توانید عامل چهارم را بررسی کنید 
و متاسفانه نمی توانید عامل دوم را هم تغییر 
دهید،  فقط زمانی وارد لباس فروشی شوید که 
تعداد افراد حاضر در فروشگاه واقعا کم باشد 
و ضمنا کمترین وقت ممکن را به ماندن در 

لباس فروشی اختصاص دهید. 
استفاده از ماسک صورت نیز آنقدر برای همه 
مشتریان مهم و ضروری است که دیگر نیازی 
به گفتن ندارد. وقتی که همه مشتریان ماسک 
مناسب زده باشند، قطرات حامل کووید-19 نیز 
به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شوند 
و خطر ابتال به کروناویروس برای همه مشتریان 
کاهش می یابد. بعضی افراد دامنه پخش شدن 
ریزقطرات )خصوصا هنگام صحبت کردن( را 
جدی نمی گیرند اما اگر طوری در هوای سرد 

قرار بگیرید که بتوانید رد نفس خودتان را مشاهده 
کنید، آن وقت متوجه خواهید شد ریزقطرات 
مرتبط با انسان ها تا چه دامنه وسیعی در هوا 

پخش می شوند. 
عالوه بر فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی در 
زمان مراجعه به فروشگاه های مختلف مانند 
لباس فروشی ها که بسیار مهم است، ضدعفونی 
کردن دست ها هنگام ورود و خروج از فروشگاه ها 
نیز ضرورت دارد. خطر انتقال کووید-19 از 
کیسه های خرید، بسته بندی محصوالت و دیگر 
سطوح، نسبتا پایین تر از تصور بسیاری از مردم 
است اما همچنان باید از تماس با سطوح بسیاری 
خودداری کنید. اگر همگی ما به سالمت خودمان 
و دیگران اهمیت می دهیم، باید دستگیره های 
چرخ دستی ها و سبدهای خرید را در فروشگاه ها 
قبل و بعد از استفاده ضدعفونی کنیم. این کار 
خطر باقی ماندن ذرات آلوده کننده را به حداقل 
انتقال کووید-19  می رساند و خصوصا مانع 
می شود.  دیگران  به  عالمت  بدون  افراد  از 
نکته دیگری که رعایتش اهمیت زیادی دارد، 
خودداری از دست زدن به تلفن همراه تا حداکثر 
امکان است. خیلی  از افراد کامال حواس شان است 
تا به صورت خودشان دست نزنند اما به راحتی 
تلفن همراه خودشان را لمس می کنند و بعد 
تلفن همراه را به طرز غیرایمنی نزدیک صورت 
قرار می دهند. کنار اینها، فراموش نکنید استفاده 
از کارت های اعتباری در شرایط فعلی شدیدا به 
استفاده از پول نقد اولویت دارد و احتمال تماس 
احتمالی شما با کووید-19 را کاهش می دهد. 

ضدعفونی کردن لباس های تازه 
خریداری شده 

پس از خرید لباس و بازگشت به خانه، لباس های 
نو را حداقل دو روز کنار بگذارید و استفاده نکنید. 
به نظر بسیاری از متخصصان، 48 ساعت زمان 
برای غیرفعال شدن ویروس احتمالی کافی است. 
حتی بهتر است لباس جدید را قبل از پوشیدن 
برای اولین بار، یک بار بشویید. مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های آمریکا )CDC( نیز 
توصیه می کند هنگام قرار دادن لباس ها درون 
ماشین لباسشویی حتما از داغ ترین حالت آب 
برای شستشوی لباس ها استفاده کنید. اگر هم 
بعضی از لباس ها را باید با دست بشویید، حتما 

از داغ ترین آب ممکن استفاده کنید.
Huffpost:منبع
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تابستان فصل جوالن پشه هاست 
و اگر زمان طوالنی ای را در دل 
طبیعت و فضای باز سپری کنید، 
احتمال اینکه پشه ها با نیش شان از 
شما پذیرایی کنند زیاد است. با وجود اینکه نیش پشه 
مساله مهم و خطرناکی نیست،  آزاردهنده است. در 
واقع همه ما به دالیل متعددی از جمله بو، نور، گرما و 
رطوبت قربانی پشه ها می شویم. درست است که نیش 
پشه باعث خارش یا التهاب جزئی پوست می شود، 
در برخی موارد ممکن است عاملی برای انتقال برخی 
بیماری ها از محل گزیدگی شود. برای مقابله با این 
مشکل نیازی نیست به ضدپشه های شیمیایی روبیاورید. 
خوشبختانه جایگزین های طبیعی نیز وجود دارند که 

بسیار کاربردی هستند.

مزایای ضدپشه های خانگی 
ضدپشه های طبیعی و خانگی فاقد ترکیبات شیمیایی 
هستند، به محیط زیست آسیب نمی زنند و عوارض 
جانبی ندارند. به راحتی تهیه شده و ترکیبات آنها در 
هر عطاری یا خانه ای پیدا می شود. این محصوالت 
خانگی ارزانقیمت و برای انواع پوست  مناسب هستند.

ضدپشه تهیه شده از روغن اکالیپتوس و 
لیموترش

روغن اکالیپتوس یکی از روغن های معروف برای 
محافظت از پوست در برابر نیش پشه هاست.  نتایج 
پژوهش ها نشان می دهد تهیه فرمولی با 32 درصد 
روغن اکالیپتوس و لیموترش به مدت 4 ساعت الیه ای 
محافظتی در برابر پشه ها ایجاد می کند که کارایی آن 
تا 95 درصد می رسد. البته یادتان باشد استفاده از این 
محصول خانگی برای کودکان زیر 3 سال توصیه 
نمی شود. برای تهیه این ضدپشه طبیعی کافی است 
1 قاشق چای خوری )معادل حدود 5 میلی لیتر( روغن 
اکالیپتوس و همین میزان آب لیموترش را با 10 قاشق 
غذاخوری روغن آفتابگردان ترکیب کنید. به این صورت 
که ابتدا این دو ماده را در پیاله ای بریزید و سپس با 

روغن آفتابگردان ترکیب کنید تا کامال یکدست شود. هر 
زمان که می خواهید در محیط باز قرار بگیرید مقداری 
از این محصول را روی قسمت هایی که در معرض 

نیش پشه قرار دارد، بزنید. نیازی به آبکشی این 
ضدپشه خانگی وجود ندارد.

ضدپشه با اسطوخودوس
عطر اسطوخودوس برای پشه ها و دیگر 
حشرات آزاردهنده است. به همین دلیل 
دهه های متمادی است که از این گیاه برای 
پیشگیری از نیش پشه ها استفاده می شود. 
نتایج پژوهشی که روی موش ها انجام 
شده نیز نشان می دهد روغن اسطوخودوس 

برای دفع پشه ها موثر است. اسطوخودوس 
همچنین تاثیر مسکنی و ضدعفونی کنندگی دارد 

که بعد از گزیدگی برای تسکین پوست موثر عمل 
می کند. برای تهیه این ضدپشه طبیعی کافی است 5 

قاشق غذاخوری گل اسطوخودوس له شده )معادل 
100 گرم( را با 10 قاشق غذاخوری روغن زیتون 
یا روغن بادام )معادل 100 میلی لیتر( مخلوط کنید. 
ابتدا گل های اسطوخودوس را له کنید و در یک پیاله 
بریزید و سپس روی آن روغن زیتون یا روغن بادام 
بریزید و اجازه دهید به خوبی خیس بخورند. زمانی 
که روغنتان آماده شد، آن را روی مناطقی مانند بازوها 
و قوزک پا که در معرض نیش پشه قرار دارد، بزنید.

ضدپشه تهیه شده از دارچین
عصاره روغنی دارچین مصارف مختلف و جالبی 
دارد. این روغن نه تنها برای رایحه درمانی استفاده 
طبیعی  درمان های  از  بسیاری  پایه  بلکه  می شود، 
است. برای تهیه محصول ضدپشه الزم است نصف 
قاشق چای خوری عصاره روغنی دارچین )معادل 3 
میلی لیتر( را با یک چهارم پیمانه )معادل 62 میلی لیتر( 
آب مخلوط کنید. این ترکیب را در شیشه ای بریزید 
و به خوبی هم بزنید. می توانید این محصول را به 
لباس ها یا مناطقی از پوست که در معرض نیش پشه 

است، بزنید. حتی می توانید آن را به گوشه  و کنار 
منزل، روی ملحفه ها یا گیاهان نیز بزنید. توجه داشته 
باشید استفاده از روغن دارچین رقیق نشده توصیه 
نمی شود چون دوز باالی این روغن باعث ایجاد 

حساسیت های پوستی ناخوشایند می شود.

حرف آخر
درنهایت برای جلوگیری از نیش پشه به ویژه زمانی 
طبیعت  و  باز  فضای  در  گذار  و  گشت  به  که 
می روید حتما از لباس مناسب استفاده کنید که تا 
حد امکان تمام نقاط پوست را پوشانده باشد. اگر 
پشه ای نیش تان زد از خارش پوست خودداری 
کنید چون این کار وضعیت را بدتر می کند. در 
صورت مشاهده عالئم عفونت یا حساسیت های 

جدی با پزشک مشورت کنید.
amelioretasante :منبع

می دانند  همه  دیگر  امروزه 
بخش  ضدآفتاب،  محصوالت 
مهمی از رژیم مراقبتی پوست را 
تشکیل می دهند و اهمیت زیادی 
هم برای برنامه ضدپیری پوست 
دارند. اثربخشی محصوالت ضدآفتاب هم زمانی 
به سطح مطلوب می رسد که این محصوالت چند 
بار در طول روز تجدید شوند بنابراین نباید 
از ضدآفتاب ها در طول  استفاده  بار  با یک 
روز انتظار اتفاق خاصی را داشته باشید اما 
بعضی افراد فکر می کنند پس از آرایش کردن 
دیگر هیچ راهی برای تجدید محصوالت 
ضدآفتاب وجود ندارد و درنتیجه از این 

کار مهم صرف نظر می کنند.
به هم ریختگی  درباره  را  شما  نگرانی  ما   
ترکیبات آرایشی روی صورت پس از تجدید 
ضدآفتاب درک می کنیم اما تجدید ضدآفتاب ها 
است.  مهم  آنها  از  اولیه  استفاده  اندازه  به  تقریبا 
ضمن اینکه استفاده مجدد از ضدآفتاب ها پس از 
و  است  شدنی  و  امکان پذیر  واقعا  کردن  آرایش 
درباره  ادامه  در  دارد.  چندمنظوره ای  فواید  حتی 

این موضوعات بیشتر توضیح خواهیم داد.

نحوه تجدید ضدآفتاب پس از آرایش کردن 
 اگر پوست شما چرب است... 

پوست های چرب  آرایشی،  محصوالت  دنیای  در 
دارند  صورت  پودر  با  خوبی  هماهنگی  همیشه 
با  چرب  پوست های  سازگاری  خوشبختانه  و 
قرار  مطلوبی  سطح  در  نیز   SPF ضدآفتاب های 
می گیرد. با توجه به اینکه پایه آرایش برای پوست 
چرب را پودر صورت تشکیل می دهد، برای تجدید 
ضدآفتاب از پودرهای دارای SPF و مات استفاده 
کنید که کاربرد کامال راحتی هم دارند. برای استفاده 
از پودرهای SPF ابتدا باید پودر را با کمک یک 
براش به سمت داخل پوست فشار دهید و سپس 
آن را پخش کنید تا از پوشش حداکثری آن مطمئن 
شوید. در پایان هم تکه های اضافی پودر را پاک سازی 

از حد  بیش  اگر پوست شما در طول روز  کنید. 
چرب می شود و حالت مطلوب ترکیبات آرایشی 
را از بین می برد، می توانید از این مشکل به عنوان 
فرصتی برای پوشش دهی صورت با ترکیبات آرایشی 
و همچنین تجدید ضدآفتاب استفاده کنید. البته برای 
این کار باید سراغ های پودر صورت فشرده بروید 

تا به نتیجه بسیار بهتری برسید.

 اگر پوست شما خشک یا ترکیبی است...
پوست خشک، برخالف پوست چرب، به محصوالت 
پودرهای  از  استفاده  بنابراین  دارد،  نیاز  مرطوب 
به  می تواند  پوست ها  نوع  این  برای  صورت 
برجسته سازی تکه های خشک پوست منتهی شود. 
به همین دلیل، افراد دارای پوست خشک باید سراغ 
 SPF اسپری های مرطوب کننده و محافظتی دارای
بروند تا هم رطوبت رسانی مطلوبی برای پوست به 
انجام برسد و هم این پوست ها در برابر پرتوهای 

خورشیدی آسیب پذیری کمتری داشته باشند. 
فقط موقع استفاده از این اسپری ها به پوشش دهی 
تمامی قسمت های صورت توجه داشته باشید. افراد 
از  همزمان  استفاده  به  هم  ترکیبی  پوست  دارای 
با  متناسب   SPF اسپری  و   SPF صورت  پودر 
نیاز  پوست صورت  قسمت های چرب و خشک 
البته باید در این کار دقت داشته باشند تا  دارند، 

به نتیجه خوبی برسند.
 

 اگر پوست شما حساس است... 
پوست های حساس معموال با استفاده از چند محصول 
مختلف )مانند ضدآفتاب، مرطوب کننده، فونداسیون 
و...( دچار جوش های پوستی و انسداد روزنه های 
پوستی می شوند، بنابراین بهترین کار برای پوست های 
حساس، استفاده روزانه از مرطوب کننده های چندکاره 
دارای SPF است تا مانع از بروز چنین مشکالتی 
شود. افراد دارای پوست حساس پس از آرایش باید 
 SPF با توجه به طیف پوستی خودشان، از پودر
تجدید ضدآفتاب  برای    SPF اسپری صورت  یا 

کمک بگیرند.
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  چطور بعد از آرایش کردن، کرم ضدآفتاب را تجدید کنیم؟فرار از نیش پشه ها با ضدپشه های طبیعی 

پس از خرید 
لباس و بازگشت 

به خانه، 
لباس های نو را 
حداقل دو روز 
کنار بگذارید و 
استفاده نکنید. 
به نظر بسیاری 
از متخصصان، 

48 ساعت زمان 
برای غیرفعال 
شدن ویروس 
احتمالی کافی 

است. حتی بهتر 
است که لباس 

جدید را قبل از 
پوشیدن برای 
اولین بار، یک 

بار بشویید


