ﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ،از ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻤﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ »ﺷﺐ ﻋﯿﺪ« اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻟﺤﻈﺎت
ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺗﻤﯿﺰ در ﻃ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ از روش ﺻﺤﯿﺤ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
ﺳﺎدهﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ درﺑﺎره
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﯾ ﺳﻄﻞ ﯾﺎ ﯾ ﺳﺒﺪ ﻧﺰدﯾ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻟﻮازم
دﯾﺮ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺮدﮔﯿﺮی آنﻫﺎ را ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ اﺗﺎﻗ ،از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺟﺎروﮐﺸ ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﻟﺒﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻟﻮازم اﺗﺎق را ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﯾﺮوﻓﺎﯾﺒﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ آب ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮدﮐﺸ ﻧﻨﯿﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮروز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻤ دوﺳﺖ ﻧﺪارد در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮک ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺶ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤ را دارد.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﻣﺑﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎق ﺧﻮاب
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤ و ﺑﻧﻈﻤ اﺗﺎقﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺳﭙﺲ وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓ و دوررﯾﺨﺘﻨﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ را ﭘﺲ
از ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﻻﻣﭗﻫﺎ و ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺪون ﭘﺮز ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﮐﻪ روی ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ راﺣﺘ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﭘﺮدهﻫﺎ
ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﺨ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰اﻟ ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺳﺮد ﯾﺎ وﻟﺮم ﺧﯿﺲ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ روی آن ﺟﺪا
ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎنﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻣﺒﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ روﮐﺶ آﻧﻬﺎ ﭼﺮم ﯾﺎ ﻣﺨﻤﻞ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤ ﯾ ﺑﺮس ﭘﺎرﭼﻪای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روی آن را ﺟﺎرو ﺑﺰﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭼﻮﺑ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﯾ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌ درﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻞ را ﺑﺸﻮرﯾﺪ.
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﯾﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ را در ﯾ ﺑﻄﺮی اﺳﭙﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ آن را
ﺗﺎن داده  ،ﺳﭙﺲ آن را روی ﻣﺒﻞ زده و ﺑﻪ ﮐﻤ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ آن را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻒ و دﯾﻮار
ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾ را در ﯾ ﺳﻄﻞ آب ﮔﺮم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤ ﯾ اﺳﻔﺘﺞ ﻧﺮم اﯾﻦ ﺳﻄﻮح را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ
روزی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ روز آﻓﺘﺎﺑ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﻣﺎن اﯾﻨﻪ ﻫﻮا ﺑﺎراﻧ ﺷﻮد
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ :ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﺣﻤﺎم
ﯾ ﺳﺮی وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی داﺧﻞ ﺣﻤﺎم و دﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮدهﻫﺎ و آﺳﺘﺮﻫﺎ را ﻣﺷﻮﯾﯿﻢ.

