کوله پشتی سالم
اس جولِ ٍسایل هحثَب هَرد استفادُ داًص آهَساى در سال ّای تحصیلل در هذرسیِک لَ یِ یطیتا ٍ اس جولیِ
دغذغِ ّای ٍا ذیي در رٍسّای یایاًا تاتستاىک خزیذ لَ ِ یطتا هٌاسة تزای فزسًذاى است .اس آًجا لیِ هلیشاى
هصزف اًزصی ٌّگام استفادُ اس لَ ِ یطتا ًسثت تِ اًَاع دیگز للفْا لوتز است ٍ استفادُ اس آىک آسلة لوتزی
تزای تذى ایجاد ها لٌذک تِ ّولي د لل استفادُ اسلَ ِ یطتا یلطٌْاد هیا ضیَد .اهیا تاییذ تَجیِ داضیت لیِ
استفادُ اس لَ ِ یطتا ّای غلزاستاًذارد یا ًحَُ استفادُ ًادرست اس آىک تا درد ٍ آسلثْایا هثل لویزدردک ضیاًِ
دردک تغللزدر ضلَُ صحلح راُ رفتيک حتا تغللز در ضزتاى قلة ٍ ّ ...وزاُ استً .کتِ هْن دیگز ایي است لِ تیا
تَجِ تِ ایي لِ داًص آهَساى در سٌلي رضذ قزار دارًذک ّزگًَِ آسلثا ها تَاًذ اثزات دراس هذت تز سالهتا آًْا
داضتِ تاضذ.
نکاتی در مورد خرید کوله پشتی سالم
لَ ِ یطتاای تخزیذ لِ:
 سثک تاضذ. تِ ضکلا تاضذ لِ تتَاى اس سوت راست ٍ چپ آى تِ طَر هساٍی استفادُ لزد تا فطار تلطتزی تِ ّلچسوتا اس ضاًِ ٍ لوز ٍارد ًطَد.
 تٌذّای ضاًِ ای یْي ٍ تٌذّای سلٌِ ای ٍ لوزی داضتِ تاضذ. در قسوت ّای هختلف آى (یطت ٍ تٌذّا) اس اسفٌج استفادُ ضذُ تاضذ. تزای حفظ ایوٌا در ٌّگام تزددک اس ًَارّای ضثزًگ رٍی آى استفادُ ضذُ تاضذ.نکاتی در مورد حمل صحیح کوله پشتی
 تٌذّای لَ ِ یطتا تایذ طَری تٌظلن ضًَذ لِ ٌّگام حزلتک لَ ِ جاتجا ًطَد؛ ّوچٌلي تٌذّای ضاًِای هتقارى تاضٌذ یعٌا یکا ضل ٍ یکا سفت ًثاضذ.
 حتوا تٌذّای سلٌِ ای ٍ لوزی تستِ ضَد. لَ ِ یطتا ًثایذ تِ صَرت ضل رٍی یطت قزار تگلزد؛ تلکِ تٌذّای ضاًِ ای آى تایذ طَری تٌظلن ضَدلِ لَ ِ تِ طَر لاهل قا ة یطت تذى را تپَضاًذ.

 استفادُ اس یک تٌذ لَ ِ یطتاِ دٍتٌذیک یا استفادُ اس لَ ِ ّای تک تٌذی ٍ لَ ِ یطیتا ّیایا تیا تٌیذًاسکک تاعث افشایص فطار ٍاردُ تز ضاًِ ّا ٍ ستَى هْزُ ّا ٍ ایجاد درد ها ضَد.
 تَصلِ ها ضَد داًص آهَس تِ جای ٍسایل ٍ دفتزّای سٌگليک اس ٍسایل سثک تز ٍ دفتزّیای تیا جلیذلاغذی استفادُ لٌذ.
 تْتز است اضلای سٌگلي تز در قسوت عقة لَ ِ ٍ ًشدیک تِ یطتک اضلای تا ٍسى هتَسی در قسیوتهلاًا ٍ اضلای سثک در جلَی لَ ِ یطتا قزار تگلزًذ.
 تزای تزداضتي لَ ِ یطتا تْتز است اتتذا آى را رٍی هلش قزار دادُ ٍ سپس رٍی ضاًِ ّا قزار دٌّذ. داًص آهَس ًثایذ تزای هذت طَالًاک تطَر هذاٍم لَ ِ یطتا را حول لٌذ .تِ اٍ یاد تذّلذ لِ درصیَرتخستگا آى را درآٍردُ ٍ یس اس اًجام چٌذ ًزهص سادُک دٍتارُ لَ ِ را تز یطت خَد قزار دّذّ .وچٌلي
در صَرت احساس درد در ضاًِک گزدى ٍ لتفک ٍ احساس سَسش ٍ خارش ٍگشگیش تیاسٍ ٍ قزهیشی رٍی
ضاًِ ایي هَارد را تِ ضوا اطالع دّذ.
 دقت لٌلذ لِ ٍسى لَ ِ یطتا تلطتز اس دُ درصذ ٍسى تذى داًص آهیَس ًثاضیذ .هیثال اگیز لیَدک 03لللَگزم ٍسى داردک ًثایذ لَ ِ یطتاِ سٌگلي تز اس  0لللَگزم حول لٌذ.
 در هَاردی لِ لَ ِ خللا سٌگلي استک تْتز است تعضا اس ٍسایل را خیار لیزدُ ٍ تیا دسیت جاتجیالٌٌذ.
 لَ ِ یطتا ّای چزخ دار تٌْا در ضزایطا تَصلِ ها ضًَذ لِ درتوام هسلز رفیت ٍ آهیذ ٍ ّوچٌیليهحل هذرسِ ٍ خاًِک ًلاسی تِ حول دستا آى هثالً اس رٍی یلِ ّا ًثاضذک سیزا ایي لَ ِ ّا ٍسى تاالتزی
ًسثت تِ لَ ِ ّای عادی دارًذ ٍ چزخ ٍ اسکلت هخصَظ دستِ آًْاک در صَرت قزار گزفتي رٍی ضاًِ
ّاک تِ یطت ٍ لوز لَدک صذهِ ٍارد ها لٌذ.
تْلِ ضذُ در  :گزٍُ آهَسش ٍ ارتقای سالهت هعاًٍت اجتواعاک داًطگاُ علَم یشضکا ٍ خذهات تْذاضتا درهاًا
تْزاى

