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همهگیری کروناویروس و معضل پرو کردن لباس در لباسفروشیها

آیا پرو کردن لباس در لباسفروشیها ایمن است؟
اکنو ن دیگر ماهها از درگیری
سیاره زمین با کروناویروس
ترجمه:
یوسف
میگذرد و محققان و
صالحی
پزشکان هنوز هم به مردم
توصیه میکنند فقط در موارد ضروری از خانه
خارج شوند .البته فعال بهدالیل مختلف خبری
از تعطیالت سراسری و همگانی نیست و
فروشگاههای مختلف مانند لباسفروشیها نیز
درحال ارائه خدمات به مشتریان خودشان هستند
اما لباسفروشیها چه کارهایی برای محافظت
از مشتریان خودشان انجام میدهند؟ اصال پرو
کردن لباسهای نو در وضعیت تداوم همهگیری
کروناویروس چقدر ایمن است؟
با اینکه مردم میخواهند از خانه بیرون بروند و
دوبارهخریدکنند،درعینحالازفروشگاههاانتظار
دارند دستورالعملهای بهداشتی سفتوسختی
را برای پاکیزه نگه داشتن محیط فروشگاه و
حفظایمنیمشتریاناجراکنند.نظرسنجیFirst
 Insightنشان میدهد  65درصد از خانمها و
 54درصد از آقایان درحال حاضر احساس خوبی
به استفاده از اتاق پرو لباسها ندارند .نظرسنجی
 MysizeIDهم نشاندهنده آن است که بیشتر
مردم (خصوصا جوانها) ترجیح میدهند هزینه
خریدهایشانراازطریقتلفنهمراهپرداختکنند
تا مانع از برقراری هر گونه تماسی شوند .مجموع
همه این اتفاقات به ما میگوید که مشتریان واقعا
نگرانیهای جدیای درباره خرید لباسها دارند.

آیا مبتال شدن به کروناویروس از
طریق لباسها ممکن است؟

تاکنون محققان بسیاری اعالم کردهاند که
ت طوالنی روی پارچهها
کروناویروس برای مد 
زنده نمیماند .با اینحال از آنجایی که محققان
همهروزه درحال کشف کردن موارد تازهای
درباره کروناویروس هستند ،اعالم نظر قطعی
درباره خطرات احتمالی مرتبط با پرو کردن
لباسها در لباسفروشیها واقعا دشوار است.
خطر گسترش کروناویروس در لباسفروشیها
زمانی بیشتر میشود 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.

پس از خرید
لباس و بازگشت
به خانه،
لباسهای نو را
حداقل دو روز
کنار بگذارید و
استفاده نکنید.
به نظر بسیاری
از متخصصان،
 48ساعت زمان
برای غیرفعال
شدن ویروس
احتمالی کافی
است .حتی بهتر
است که لباس
جدید را قبل از
پوشیدن برای
اولین بار ،یک
بار بشویید

لباسفروشیها و ضرورت جدی
گرفتن اقدامات احتیاطی بیشتر

درحال حاضر بهدلیل نکات ذکرشده،
لباسفروشیهای مختلفی در کشورهای
مختلف جهان سعی میکنند سطح باالتری
از اقدامات احتیاطی را به اجرا درآورند .مثال
کارکنان لباسفروشیهای مشهور نیویورک دائم
نقاطحساسفروشگاهماننددستگیرهها،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 میکنند .استفاده از
ماسکصورتبرایورودبههمهلباسفروشیها
اجباری است و بسیاری از فروشگاههای جهان از
مشتریان میخواهند بالفاصله پس از ورود حتما
دستهایشان را با استفاده از محلولهای رایگان
درون فروشگاه ضدعفونی کنند .حتی مسووالن
بعضی از لباسفروشیها تصمیم گرفتهاند هر
لباس را پس از پرو شدن حتما در معرض تماس
با بخار داغ قرار دهند و سپس آن را به محل
نگهداریاشبرگردانند.
کار جالب دیگری که درحال حاضر در

لباسفروشیها انجام میشود ،استفاده از
المپهای ماورای بنفش ضدعفونیکننده (UV
یکردنلباسهایپروشده
)wandبرایضدعفون 
است .بعضی از مسووالن لباسفروشیها نیز به
کارکنان دستور دادهاند مشتریان را از بدو ورود به
فروشگاه برای رعایت فاصله فیزیکی از همدیگر
راهنمایی کنند و اجازه ندهند نظم مبتنی بر فاصله
فیزیکیمشتریانمختلشود.اجرایاینقاعدهنیز
لباسفروشیها را به استفاده از حدود  50درصد
از محیط فروشگاه وادار میکند.
لباسفروشیهای دیگری هم هستند که فقط
تعداد محدودی از اتاقهای پرو را به حالت فعال
درآوردهاند تا از رعایت فاصلهگذاری فیزیکی یا
اجتماعی مطمئن شوند .حتی در این فروشگاهها،
کارکنان پس از پایان پرو لباس توسط مشتری و
انصراف او از خرید ،محصول مورد نظر را برای
تمشخصیبهمحلجداگانهایودورازمحیط
مد 
اصلی فروشگاه منتقل میکنند تا از انتقال نیافتن
ویروس به فضای عمومی فروشگاه جلوگیری
کردهباشند.چکاپبهداشتیاجباریبرایکارکنان
لباسفروشیها نیز از دیگر ترفندهایی است که

درحال حاضر پیش از شروع هر شیفت کاری در
بعضی فروشگاهها اجرا میشود .نصب ورقههای
محافظتی پلکسیگالس ( )Plexiglassدر
پیشخوانهای پرداخت لباسفروشیها نیز مانع
تماسافرادبافردصندوقدارووسیلههایقسمت
صندوقداری میشود و هماکنون در بعضی از
لباسفروشیها مورد استفاده قرار میگیرد.
مسووالن بعضی لباسفروشیها نیز تصمیم
گرفتهاند اجازه ورود به فروشگاه را برای
افرادی که ماسک صورت ندارند ،صادر نکنند.
ضمنا فقط تعداد محدودی از مشتریان میتوانند
بهطور همزمان وارد این لباسفروشیها شوند.
کنارهمهاینراهکارهاوترفندها،استفادهکارکنان
لباسفروشیها از ماسک صورت و محافظها یا
شیلدهای صورت نیز کامال رایج است.

نکات ایمنی مهم برای خرید از
لباسفروشیها و دیگر فروشگاهها

خطر تماس با کووید 19-به  4عامل اساسی
بستگی دارد؛ در فضای مورد نظر مانند یک
لباسفروشی چند نفر جمع شدهاند ،فضای

فرار از نیش پشهها با ضدپشههای طبیعی
تابستان فصل جوالن پشههاست
ترجمه:
و اگر زمان طوالنیای را در دل
فاطمه
مهدیپور
طبیعت و فضای باز سپری کنید،
احتمال اینکه پشهها با نیششان 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 پشهها میشویم .درست است که نیش
پشه باعث خارش یا التهاب جزئی پوست میشود،
در برخی موارد ممکن است عاملی برای انتقال برخی
بیماریها از محل گزیدگی شود .برای مقابله با این
مشکلنیازینیستبهضدپشههایشیمیاییروبیاورید.
خوشبختانه جایگزینهای طبیعی نیز وجود دارند که
بسیار کاربردی هستند.

مزایای ضدپشههای خانگی

ضدپشههای طبیعی و خانگی فاقد ترکیبات شیمیایی
هستند ،به محیط زیست آسیب نمیزنند و عوارض
جانبی ندارند .به راحتی تهیه شده و ترکیبات آنها در
هر عطاری یا خانهای پیدا میشود .این محصوالت
ت مناسبهستند.
خانگیارزانقیمتوبرایانواعپوس 

ضدپشه تهیهشده از روغن اکالیپتوس و
لیموترش

ضدپشه با اسطوخودوس

عطر اسطوخودوس برای پشهها و دیگر
حشرات آزاردهنده است .به همین دلیل
دهههای متمادی است که از این گیاه برای
پیشگیری از نیش پشهها استفاده میشود.
نتایج پژوهشی که روی موشها انجام
شدهنیزنشانمیدهدروغناسطوخودوس
برای دفع پشهها موثر است .اسطوخودوس
همچنینتاثیرمسکنیوضدعفونیکنندگیدارد
کهبعدازگزیدگیبرایتسکینپوستموثرعمل
میکند .برای تهیه این ضدپشه طبیعی کافی است 5
قاشق غذاخوری گل اسطوخودوس لهشده (معادل
 100گرم) را با  10قاشق غذاخوری روغن زیتون
یا روغن بادام (معادل  100میلیلیتر) مخلوط کنید.
ابتدا گلهای 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 تهیهشده از دارچین

عصاره روغنی دارچین مصارف مختلف و جالبی
دارد .این روغن نهتنها برای رایحهدرمانی استفاده
میشود ،بلکه پایه بسیاری از درمانهای طبیعی
است .برای تهیه محصول ضدپشه الزم است نصف
قاشق چایخوری عصاره روغنی دارچین (معادل 3
میلیلیتر) را با یکچهارم پیمانه (معادل  62میلیلیتر)
آب مخلوط کنید .این ترکیب را در شیشهای بریزید
و به خوبی هم بزنید .میتوانید این محصول را به
لباسها یا مناطقی از پوست که در معرض نیش پشه

است ،بزنید .حتی میتوانید آن را به گوش ه و کنار
منزل ،روی ملحفهها یا گیاهان نیز بزنید .توجه داشته
باشید استفاده از روغن دارچین رقیقنشده توصیه
نمیشود چون دوز باالی این روغن باعث ایجاد
حساسیتهای پوستی ناخوشایند میشود.

حرف آخر

درنهایت برای جلوگیری از نیش پشه بهویژه زمانی
که به گشت و گذار در فضای باز و طبیعت
میروید حتما از لباس مناسب استفاده کنید که تا
حد امکان تمام نقاط پوست را پوشانده باشد .اگر
پشهای نیشتان زد از خارش پوست خودداری
کنید چون این کار وضعیت را بدتر میکند .در
صورت مشاهده عالئم عفونت یا حساسیتهای
جدی با پزشک مشورت کنید.

منبعamelioretasante :

ضدعفونی کردن لباسهای تازه
خریداریشده

پس از خرید لباس و بازگشت به خانه ،لباسهای
نو را حداقل دو روز کنار بگذارید و استفاده نکنید.
به نظر بسیاری از متخصصان 48 ،ساعت زمان
برایغیرفعالشدنویروساحتمالیکافیاست.
حتی بهتر است لباس جدید را قبل از پوشیدن
برای اولین بار ،یک بار بشویید .مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای آمریکا ( )CDCنیز
توصیه میکند هنگام قرار دادن لباسها درون
ماشین لباسشویی حتما از داغترین حالت آب
برای شستشوی لباسها استفاده کنید .اگر هم
بعضی از لباسها را باید با دست بشویید ،حتما
از داغترین آب ممکن استفاده کنید.
منبعHuffpost:

چطور بعد از آرایشکردن،کرم ضدآفتاب را تجدیدکنیم؟
امروزه دیگر همه میدانند
محصوالت ضدآفتاب ،بخش
ترجمه:
راضیه فیضی مهمی از رژیم مراقبتی پوست را
تشکیل میدهند و اهمیت زیادی
هم برای برنامه ضدپیری پوست
دارند .اثربخشی محصوالت ضدآفتاب هم زمانی
به سطح مطلوب میرسد که این محصوالت چند
بار در طول روز تجدید شوند بنابراین نباید
با یک بار استفاده از ضدآفتابها در طول
روز انتظار اتفاق خاصی را داشته باشید اما
بعضی افراد فکر میکنند پس از آرایش کردن
دیگر هیچ راهی برای تجدید محصوالت
ضدآفتاب وجود ندارد و درنتیجه از این
کار مهم صرفنظر میکنند.
ما نگرانی شما را درباره بههمریختگی
ترکیبات آرایشی روی صورت پس از تجدید
ضدآفتاب درک میکنیم اما تجدید ضدآفتابها
تقریبا به اندازه استفاده اولیه از آنها مهم است.
ضمن اینکه استفاده مجدد از ضدآفتابها پس از
آرایش کردن واقعا امکانپذیر و شدنی است و
حتی فواید چندمنظورهای دارد .در ادامه درباره
این موضوعات بیشتر توضیح خواهیم داد.

نحوه تجدید ضدآفتاب پس از آرایشکردن

اگر پوست شما چرب است...
در دنیای محصوالت آرایشی ،پوستهای چرب
همیشه هماهنگی خوبی با پودر صورت دارند
و خوشبختانه سازگاری پوستهای چرب با
ضدآفتابهای  SPFنیز در سطح مطلوبی قرار
میگیرد .با توجه به اینکه پایه آرایش برای پوست
چرب را پودر صورت تشکیل میدهد ،برای تجدید
ضدآفتاب از پودرهای دارای  SPFو مات استفاده
کنید که کاربرد کامال راحتی هم دارند .برای استفاده
از پودرهای  SPFابتدا 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 تکههای اضافی پودر را پاکسازی

کنید .اگر پوست شما در طول روز بیش از حد
چرب میشود و حالت مطلوب ترکیبات آرایشی
را از بین میبرد ،میتوانید از این مشکل بهعنوان
فرصتی برای پوششدهی صورت با ترکیبات آرایشی
و همچنین تجدید ضدآفتاب استفاده کنید .البته برای
این کار باید سراغهای پودر صورت فشرده بروید
تا به نتیجه بسیار بهتری برسید.
اگر پوست شما خشک یا ترکیبی است...
پوست خشک ،برخالف پوست چرب ،به محصوالت
مرطوب نیاز دارد ،بنابراین استفاده از پودرهای
صورت برای این نوع پوستها میتواند به
برجستهسازی تکههای خشک پوست منتهی شود.
به همین دلیل ،افراد دارای پوست خشک باید سراغ
اسپریهای مرطوبکننده و محافظتی دارای SPF
بروند تا هم رطوبترسانی مطلوبی برای پوست به
انجام برسد و هم این پوستها در برابر پرتوهای
خورشیدی آسیبپذیری کمتری داشته باشند.
فقط موقع استفاده از این اسپریها به پوششدهی
تمامی قسمتهای صورت توجه داشته باشید .افراد
دارای پوست ترکیبی هم به استفاده همزمان از
پودر صورت  SPFو اسپری  SPFمتناسب با
قسمتهای چرب و خشک پوست صورت نیاز
دارند ،البته باید در این کار دقت داشته باشند تا
به نتیجه خوبی برسند.
اگر پوست شما حساس است...
پوستهای حساس معموال با استفاده از چند محصول
مختلف (مانند ضدآفتاب ،مرطوبکننده ،فونداسیون
و )...دچار جوشهای پوستی و انسداد روزنههای
پوستی میشوند ،بنابراین بهترین کار برای پوستهای
حساس ،استفاده روزانه از مرطوبکنندههای چندکاره
دارای  SPFاست تا مانع از بروز چنین مشکالتی
شود .افراد دارای پوست حساس پس از آرایش باید
با توجه به طیف پوستی خودشان ،از پودر SPF
یا اسپری صورت  SPFبرای تجدید ضدآفتاب
کمک بگیرند.

منبعCoveteur :

روغن اکالیپتوس یکی از روغنهای معروف برای
محافظت از پوست در برابر نیش پشههاست .نتایج
پژوهشها نشان میدهد تهیه فرمولی با  32درصد
روغن اکالیپتوس و لیموترش به مدت 4ساعت الیهای
محافظتی در برابر پشهها ایجاد میکند که کارایی آن
تا  95درصد میرسد .البته یادتان باشد استفاده از این
محصول خانگی برای کودکان زیر  3سال توصیه
نمیشود .برای تهیه این ضدپشه طبیعی کافی است
 1قاشق چایخوری (معادل حدود  5میلیلیتر) روغن
اکالیپتوس و همین میزان آب لیموترش را با  10قاشق
غذاخوریروغنآفتابگردانترکیبکنید.بهاینصورت
که ابتدا این دو ماده را در پیالهای بریزید و سپس با

روغنآفتابگردانترکیبکنیدتاکامالیکدستشود.هر
زمان که میخواهید در محیط باز قرار بگیرید مقداری
از این محصول را روی قسمتهایی که در معرض
نیش پشه قرار دارد ،بزنید .نیازی به آبکشی این
ضدپشه خانگی وجود ندارد.

مورد نظر چقدر محصور است (در و پنجرهها
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
بمانید و تعداد افراد آلوده به کووید 19-در
فضای مورد نظر چند نفر است؟ با توجه به
اینکه نمیتوانید عامل چهارم را بررسی کنید
و متاسفانه نمیتوانید عامل دوم را هم تغییر
دهید ،فقط زمانی وارد لباسفروشی شوید که
تعداد افراد حاضر در فروشگاه واقعا کم باشد
و ضمنا کمترین وقت ممکن را به ماندن در
لباسفروشی 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
بهراحتی از فردی به فرد دیگر منتقل نمیشوند
و خطر ابتال به کروناویروس برای همه مشتریان
کاهش میيابد .بعضی افراد دامنه پخش شدن
ریزقطرات (خصوصا هنگام صحبت کردن) را
جدی نمیگیرند اما اگر طوری در هوای سرد

قراربگیریدکهبتوانیدردنفسخودتانرامشاهده
کنید ،آنوقت متوجه خواهید شد ریزقطرات
مرتبط با انسانها تا چه دامنه وسیعی در هوا
پخش میشوند.
عالوه بر فاصلهگذاری اجتماعی یا فیزیکی در
زمان مراجعه به فروشگاههای مختلف مانند
لباسفروشیها که بسیار مهم است ،ضدعفونی
کردندستهاهنگامورودوخروجازفروشگاهها
نیز ضرورت دارد .خطر انتقال کووید 19-از
کیسههای خرید ،بستهبندی محصوالت و دیگر
سطوح ،نسبتا پایینتر 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 میدهیم ،باید دستگیرههای
چرخدستیها و سبدهای خرید را در فروشگاهها
قبل و بعد از استفاده ضدعفونی کنیم .این کار
خطر باقی ماندن ذرات آلودهکننده را به حداقل
میرساند و خصوصا مانع انتقال کووید19-
از افراد بدون عالمت به دیگران میشود.
نکته دیگری که رعایتش اهمیت زیادی دارد،
خودداری از دست زدن به تلفن همراه تا حداکثر
یازافرادکامالحواسشاناست
امکاناست.خیل 
تا به صورت خودشان دست نزنند اما بهراحتی
تلفن همراه خودشان را لمس میکنند و بعد
تلفن همراه را بهطرز غیرایمنی نزدیک صورت
قرار میدهند .کنار اینها ،فراموش نکنید استفاده
از کارتهای اعتباری در شرایط فعلی شدیدا به
استفاده از پول نقد اولویت دارد و احتمال تماس
احتمالی شما با کووید 19-را کاهش میدهد.

