
  نکاتی در خصوص استفاده از ماشین لباسشویی
 

سایر  باهاي زیر خود را همراه 
این . ها در ماشین لباسشویی نیندازید

-لباس. گرددمیعمل باعث سرایت آلودگی 

و هاي زیر را با آب داغ و مواد شوینده مالیم 
بشوئید و براي خشک شدن زیر نور 

 .مستقیم آفتاب قرار دهید

ها درب ماشین لباسشویی را باز بار شستشوي لباسبراي جلوگیري از تولید و تکثیر کپک پس از هر 
 .بگذارید تا کامال خشک شود

هاي خود را در ماشین کفشهیچ وجه به
هاي ها و آلودگیمیکروب. لباسشویی نیندازید

- تواند تا مدتالي کفش میوپنهان شده در گل

ها درون ماشین لباسشویی  باقی بماند و به 
 .ها نیز نفوذ کندسایر لباس

ماشین  از بالفاصلهرا  هاي شسته شده
هاي باقی ماندن لباس. لباسشویی خارج نمائید

دقیقه  30خیس در ماشین لباسشویی بیش از 
 .زاهاي آلرژيیعنی تولید کپک و باکتري

  

ظرفیت ماشین از  kg 10به ازاي هر به منظور ضدعفونی کردن ماشین لباسشویی 
پودر لباسشویی و یک فنجان وایتکس استفاده نموده، دماي آن را برروي حداکثر مقدار تنظیم 

شی نیز از مرحله آبک. دقیقه آن را روشن کنید 30ها در ماشین، به مدت کنید و بدون ریختن لباس
  .دنمائیاستفاده 

هاي کثیف را براي مدت محفظه پرشده با لباس
ها آلودگی و رطوبت لباس

 ورودها و ساز تولید انواع میکروب
ها و درزهاي ماشین لباسشویی 

 .گردد

 رضوان آذري:طراحی و اجرا

  اداره بهداشت و درمان

 بهداشت محیط

 

نکاتی در خصوص استفاده از ماشین لباسشویی

هاي زیر خود را همراه لباس هرگز
ها در ماشین لباسشویی نیندازیدلباس

عمل باعث سرایت آلودگی 
هاي زیر را با آب داغ و مواد شوینده مالیم 

بشوئید و براي خشک شدن زیر نور  با دست
مستقیم آفتاب قرار دهید

براي جلوگیري از تولید و تکثیر کپک پس از هر 

هاي شسته شدهلباس
لباسشویی خارج نمائید

خیس در ماشین لباسشویی بیش از 
یعنی تولید کپک و باکتري

به منظور ضدعفونی کردن ماشین لباسشویی هر چند وقت یکبار 
g 250  پودر لباسشویی و یک فنجان وایتکس استفاده نموده، دماي آن را برروي حداکثر مقدار تنظیم

کنید و بدون ریختن لباس

محفظه پرشده با لباس
آلودگی و رطوبت لباس. طوالنی رها نکنید

ساز تولید انواع میکروبتواند زمینهمی
ها و درزهاي ماشین لباسشویی ها در لباسآن

گردد

 

 


