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ماه  با دي برابرميالدي  2019كه در اواخر سال  "19 كوويد" با نامكرونا،  ناشي از نوع جديدي از ويروسبا شيوع بيماري 
باز كرد از يك طرف ترس و نگراني  ،از جمله ايران ،كشورها تدريج راه خود را به ساير و بهشد  گزارشچين كشور  از 1398

با توجه به جديد بودن اين نوع از . ي جهاني را در برگرفت ي اين بيماري، جامعه هاي گوناگون در باره و از طرفي پرسش
و  ها ها، ميزبان حساسيت، و بررسي رفتار آني  وهشگران زيادي در سطح دنيا مشغول مطالعهويروس كرونا، دانشمندان و پژ

هاي پيشگيري، درمان و مواردي از اين قبيل شدند كه نتايج به دست آمده تا اين زمان مورد  راه ويروس و ي سرايت نحوه
نتظر دستاوردهاي علمي و تجربي ديگري باشيم كه اين مطالعات همچنان ادامه دارد و بايد م. بهره برداري قرار گرفته است

  . شايد نتايج فعلي را نقض يا تأييد و تكميل كند

نوعي مشترك بودن آن  و بهيا برعكس ي امكان سرايت اين بيماري از حيوانات به انسان  در باره ،هاي مطرح يكي از پرسش
معرفي و نيز  2019كرونايعنوان منشاء  است؛ بويژه كه خفاش، اولين متهمي بود كه با توجه به عادات غذايي مردم چين، به

با بازار فروش غذاهاي دريايي و حيوانات زنده ارتباط  شكلي اند به گفته شد دو سوم اولين افرادي كه به بيماري مبتال شده
اند؛ بنابراين موضوع سرايت  تدريج مشاهده شد افراد غير مرتبط با حيوانات نيز به اين بيماري مبتال شده اما به ؛اند داشته

  .قطعيت يافت زياد،با سرعت واگيري  هم ويروس از انسان به انسان، آن

ك به آلوده بودن به دو سگ خانگيِ مشكو. مدتي بعد گزارشي از هنگ كنگ دوباره توجه محققان را به سمت حيوانات برد
آلودگي  و هاي دقيق انجام شد آزمايش. ندا همبتال بود 19صاحبان اين دو سگ به كوويد . ويروس جديد كرونا قرنطينه شدند

سپس يك مورد آلودگي گربه در اثر بيماري صاحبش در بلژيك و آلودگي ببري در يكي از باغ ها را تأييد كرد؛  سگ
شده  ي خشك  اشتهايي و سرفه از مراقب خود گرفته و دچار بيحيوان هم بيماري را اين  گزارش شد؛ كهاي نيويور وحش
از . وجود داردهاي مشابه  احتمال ابتالي سه ببر ديگر و سه شير در همين باغ وحش با نشانهگفته شد  عالوه بر اين. است

مبني بر اين كه در يك تحقيق ي اعالم شده از سوي پژوهشگران چيني را هم بيان كردند   ها موردي از نتيجه رسانهطرفي، 
موارد گفته   ي اين در همهبه هرحال . كنند  را به  هم منتقل مي 19ها بيماري كوويد  گربهمشخص شده است  ،آزمايشگاهي

هنوز داليلي قطعي براي اثبات اين كه حيوانات اهلي يا وحشي و  است منتقل شدهحيوانات اين به شده ويروس از انسان به 
  .در گذر زمان بايد مشخص شود ي است كهبه انسان انتقال دهند وجود ندارد و اين موضوعويروس را  قابليت آن را دارند كه

  

١



  استقرار گرفته بيماري  مقابله باهاي بهداشتي براي  ريزي مبناي برنامهدر سطح جهان تا امروز آنچه 

ي  تقريباً به همهدر مدت كوتاهي و  آغاززياد است و به همين دليل توانسته از يك شهر  ويروسقدرت سرايت  .الف
ي انتقال  تواند با اين قدرت واگيري باال مبارزه كند، قطع زنجيره آنچه مي بر اين اساسكشورهاي جهان منتقل شود؛ 

اعالم شد اهميت اين موضوع را  1در كشورمانآماري كه از سوي دبير ستاد ملي مديريت بيماري  .استويروس 
هاي بهداشتي را رعايت نكند، در طول يك ماه  يك فرد آلوده يا بيمار در صورتي كه توصيه: دهد خوبي نشان مي به
 .ها عمل كند، يك نفر را درصد توصيه 75و اگر به  !نفر را آلوده كند 400تواند  مي

  
مدت ماندگاري آن برحسب  .شود درشت بودن ويروس كرونا سبب نشستن آن روي زمين و سطوح مختلف مي .ب

 9دقيقه تا   5براي آن تخمين زده شده از زماني كه  ،اين اساس برمتفاوت است؛ رطوبت،  و شرايطي مانند جنس، دما
هاي مربوط به كروناي عامل بيماري سارس است كه شباهت  ي يافته بيشتر بر پايه ،همين تخمينولي . روز است

 .زيادي به اين ويروس دارد

 

ه آلود ،سرفه و مواد دفعي بيماران ،از راه ارتباط مستقيم با ترشحات ناشي از عطسهانتقال ويروس  ،طور معمول به .ج
صورت  چشم، دهان و بيني ها با و سپس تماس دستهاي آلوده  خوراكي و ءاشياسطوح،  در اثر برخورد باها  شدن دست

ها منع  از موارد خطرسازي است كه مردم از آنروبوسي و در آغوش گرفتن افراد بيمار و آلوده   دادن، دست گيرد؛ مي
 .ناقل ويروس باشندآلوده و ممكن است  ،اي از بيماري نشانه هيچبدون افراد برخي بايد توجه داشت كه  .اند شده

  
تواند به انسان منتقل شود؛  هاي خام دامي مي ها، حيوانات خانگي و فرآورده ويروس كرونا به صورت مكانيكي از دام .ه

هاي مرتبط، دامدارن، صاحبان و فروشندگان حيوانات  ي دامپزشكان و تكنسين ي مهمي است كه همه اين نكته
هاي خام دامي اعم از گوشت، لبنيات،  ي فرآورده   عرضه بندي، حمل، توزيع و خانگي، افرد شاغل در مراكز توليد، بسته

 . ها الزم است به آن توجه داشته باشند ، اصناف مرتبط و مصرف كنندگان اين فرآورده...عسل و

  
و بازگشت مردم  ،ي انساني از خسارات جاني و اقتصادي قابل توجه بيماري براي رها شدن جامعه بر اساس آنچه گفته شد

رعايت اصول ي افراد،  ترين كار همه ي انتقال ويروس بسيار ضروري است و مهم قطع زنجيره دنيا به روال عادي زندگي،
مانند محدود كردن  ؛كند ميبهداشتي توصيه شده، در خانه ماندن و انجام كارهايي است كه به قطع اين زنجيره كمك 

هاي درون شهري و درون روستايي به موارد كامالً ضروري، حذف انواع تجمعات آموزشي  ها از شهر و روستا و تردد مسافرت
 ، وكند و رفت و آمدهاي خانوادگي و دوستانه و هر آنچه زمينه را براي انتقال ويروس فراهم مي ،و فرهنگي و اقتصادي
موضوع مورد  كه هاي خام دامي انتقال مكانيكي ويروس از حيوانات و فرآورده منظور پيشگيري از به رعايت نكات بهداشتي

    .ها اشاره شده است و در ادامه به آن نظر اين متن است
                                                            

٢    دكتر حميد رضا جمشيدي.  1



به منظور پيشگيري از انتقال مكانيكي ويروس از حيوانات و  هاي مهم بهداشتي توصيه
 :هاي خام دامي فرآورده

هاي تنفسي، همان مواردي را كه براي پيشگيري از انتقال بيماري به انسان رعايت   در صورت ابتال به بيماري .1
هرگز با فرض احتمال آلودگي، اي از بيماري نداريد،  نشانه حتي اگر .كنيد، نسبت به حيوانات هم رعايت كنيد مي

در كنار حيوانات عطسه يا سرفه ) آرنج ماسك، دستمال و حداقل،(تان روي دهان و بيني بدون قرار دادن پوشش
روي  ،بيمار نشوند، قطرات بزاق و ترشحات بينينسبت به اين ويروس حساس نباشند و حتي اگر حيوانات . نكنيد

 . شود از اين طريق به سطوح و افراد ديگر منتقل مينشيند و  ها مي دن و مخاطات آنپوشش ب

ي نكات بهداشتي را تا بهبود  هاي بيماري تنفسي هستند، فاصله بگيريد و همه حيواناتي كه داراي نشانهانواع از  .2
 .دهيدها را به دامپزشكي اطالع  تلفات و موارد غيرطبيعي بيماري آن. ها رعايت كنيد آن

و با دستمال  ها را با آب گرم و صابون بشوييد قبل و پس از دست زدن به حيوانات، حتماً دستبيمار يا غير بيمار،  .3
 .، در صورت در دسترس نبودن آب و صابون، از مواد ضدعفوني استفاده كنيدخشك كنيد

اين تماس  دست نزنيد و ازوسايل و داروي حيوانات با دست نشسته يا ضدعفوني نشده به خوراك، آب، غذا،  .4
  .جلوگيري كنيدنامطمئن سطوح ديگر با سطح زمين و  موارد

  .بزننديا نوك را ليس  ها شما آناجازه ندهيد از بوسيدن حيوانات خودداري كنيد و  .5

الزم است به حيواناتي هم . ها نيست فقط مختص انسان ويروس ي انتقال شعار در خانه ماندن براي قطع زنجيره .6
 .؛ مانند سگ، گربه، مرغ و خروس و ديگر پرندگانتعميم داده شود شوند خانه نگهداري ميكه در 

هاي تنفسي هستند در محل نگهداري و  هاي مشكوك به بيماري الزم است از حضور افرادي كه داراي نشانه .7
  ،ها ، كشتارگاه)ها، پرندگان، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم سمي نشخواركنندگان، تكاعم از ( پرورش انواع دام

خوراك  و هاي خام دامي  ي انواع گوشت و فرآورده بندي، حمل، توزيع و عرضه توليد، بستهآوري شير،  جمعمراكز 
 .باشند همچنان از محيط كار دورروز پس از بهبود  15افراد مبتال به بيماري ضروري است تا . جلوگيري شوددام 

، حيوانات و انبارهاي علوفه، دانانواع جايگاه نگهداري به  و پرندگان آزاد پرواز و وحشي حشرات ،از ورود موش .8
 .جلوگيري كنيد ،و ابزار مورد استفاده غذا

را امانت ندهيد و ) ...و ، زنبورداريدامداري، مرغداري، آبزي پروري(پرورش و نگهداري حيواناته وسايل مربوط ب .9
 .حتماً قبل و پس از امانت بايد شسته و ضدعفوني شوند ،در صورت اضطرار. امانت نگيريد

ها  آوري و انتقال آن  ها هستند؛ جمع ها محل مناسبي براي بقاي ميكروب ها و مرغداري كود و فضوالت دامداري .10
  .طور مرتب انجام دهيد را با رعايت نكات بهداشتي به

عنوان ناقل مكانيكي  الزم است به شود ولي گفته شده است ويروس كرونا از راه نيش حشرات منتقل نمياگرچه  .11
 . ها غافل نشويد از مبارزه با آن ،ويروس

٣ 



از  ،محل نگهداري انواع دام و محيط پيرامون آن را با استفاده از مواد ضدعفوني، آهك پاشي يا شعله دهي .12
 . ها پاك كنيد آلودگي

ها به منظور  امداري، مرغداري، و سالنآبزي پروري، زنبورداري، دي ضدعفوني را در ورودي واحدهاي  حوضچه .13
 .ها و وسايل نقليه، فعال نگه داريد پاكسازي كف كفش

نيز پيش پستان گاو با صابون و آب گرم بشوييد؛ همچنين الزم است ها دستان خود  قبل و پس از شيردوشي دام .14
 .شسته شوداز شيردوشي 

مخصوص كار استفاده و كاله جوراب  ،كفش ،لباس الزم است افراد از اجايي اجرام بيماريز به براي پيشگيري از جا .15
 و از خوردن، آشاميدن. جايي كه باز بوده است با آب و صابون بشوييدرا تا ها  دستمرتب در طول كار  .كنند

 .ها خودداري كنيد بيني و چشم ،هاي صورت بويژه دهان قسمتي  زدن به همه  دست ،سيگاركشيدن در زمان كار

جايي كه باز بوده است با استفاده ها را تا  تعويض لباس، صورت و دستپس از و ها  دستورود به خانه  محض به .16
كه آب در  هاي دست مربوط به زماني است ضدعفوني كنندهباشيد به خاطر داشته . آب گرم و صابون بشوييداز 

 .شوندانتقال آلودگي  سببتوانند  ساعت، انگشتر و تلفن همراه هم ميتوجه داشته باشيد كه  .دسترس نباشد

كنند به   ي آبزيان فعاليت مي امكان انتقال آلودگي از محيط و افرادي كه در مزارع و مراكز حمل، توزيع و عرضه .17
زنده از جمله ماهي قرمز و برعكس از آبزيان، آب و وسايل مربوطه به انسان وجود دارد؛ آب و بدن آبزيان 

ي  ي مراحل توليد تا عرضه و رعايت كليه  هاي تنفسي از آبزيان در همه يماريبنابراين دور بودن افراد مبتال به ب
 . ضروري استها اشاره شد  كه قبالً به آنمحيط افراد و نكات بهداشت 

و اين د نها و سطح زمين ارتباط نزديكي دار با دام ، چادرها و وسايلافرادي زندگي عشاير به نحوي است كه  شيوه .18
هاي اخير  وضعيتي كه در ماه. كند رعايت بهداشت را براي تأمين سالمت افراد بسيار ضروري و البته دشوارتر مي

هايي را هم گوشزد  ها و مخاطراتي كه دارد، نكته رغم دشواري علياست پيش آمده 19در اثر بيماري كوويد 
هايي داشته باشيم و در  زم است سختگيريگويد در مواردي ال كند؛ يكي از اين نكات اين است كه به ما مي مي

اين كه در زندگي عشاير زحمتكش، حيوانات تا كنار چادرها . مان تجديد نظر كنيم جاهايي از روال معمول زندگي
در بسياري  ،ها وجود ندارد دامتردد ي اطراف چادر و محل  و وسايل زندگي تردد دارند و مرزي ميان محوطه

هاي متنوعي هستند،  ها و حامل انگل حيوانات كه مخزن بسياري از ميكروب. تواند خطرناك باشد مواقع مي
، قرار دادن وسايل و ها، پخت و پز محيط پيرامون آن كه محل بازي بچه و توانند با آلوده كردن داخل چادرها مي

هديد كنند؛ تراحتي  بهرا  ها ، سالمت و جان خانوادهمايحتاج زندگي روزمره و كار روي صنايع دستي رايج است
 ي زندگي براي آينده و ايجاد تغييراتي اساسي در شيوه  اي برنامه ،بنابراين خوب است كه از تجربيات اين ايام

اي  و تجربه شود ماندن از ابتال به بيماري ناشي از كرونا بايد اجرا آنچه امروز براي مصون. شود طراحيعشاير 
هم   حيوانات نه تنها به چادر كه به مساحتي از محيط پيرامون آن اين است كه تالش كنيد مفيد براي آينده باشد

ها را حتماً قبل و پس از دست  دست .كنيداز بازي با حيوانات با توضيح و توجيه، منع را ها  بچه. نزديك نشوند
ي، روي هاي لبن هاي مربوط به دامداري و توليد فرآورده در زمان فعاليت. زدن به حيوانات با آب و صابون بشوييد

ي بزرگ اين كار  فايده .و از كاله يا دستمال سر استفاده كنيد دهان و بيني را حداقل با دستمال تميز بپوشانيد
صورتتان دست بزنيد و ديگر اين كه در صورت عطسه و سرفه، از موها و شود شما به  اين است كه مانع مي

٤



و همچنين مانع پاشيده  كند راكي جلوگيري ميروي حيوانات و مواد خوتان   نشستن آب دهان و ذرات تنفسي
دستمال صورت، كاله يا دستمال . شود  شدن اتفاقي ترشحات طبيعي حيوانات به نقاط حساس صورت و مو مي

اي است كه از  عادت بسيار پسنديده. سر را بعد از هر بار استفاده با آب و صابون بشوييد و در آفتاب خشك كنيد
در زمان كار از مصرف دخانيات و خوردن و نوشيدن خودداري  .وص كار استفاده شودكفش، لباس و جوراب مخص
هاي كار را خارج از  لباس. بشوييد اند ها را با آب و صابون تا جايي كه باز بوده دست ،كنيد و به محض اتمام كار

اگر . ها را آلوده نكنيد آن ،ها را به ترتيبي كه گفته شد بشوييد تا هنگام پوشيدن لباس خانه دست و چادر درآوريد
ها را در جايي زير آفتاب آويزان كنيد ولي حداقل دو بار در هفته  ي لباس كار وجود ندارد، آن امكان شستن روزانه

ها و انجام كارهاي  و محل پخت نان و غذا، بازي بچهگي و ضدعفوني شدن سطوح اطراف چادرها پاكيز. بشوييد
ها با زمين ارتباط  ها و لباس بچه و پاي چادرخانم بلند هاي لباس پايين. ها ضروري است براي حذف آلودگيروزانه 

رها به داخل و از سطحي به سطح ها و اطراف چاد توانند آلودگي را از محل تردد دام مستقيم دارند و به راحتي مي
براي پيشگيري از  .نيز ضروري استهاي پاك  قبل از ورود به محلها  عوض كردن اين لباس. ديگر منتقل كنند

شود،  تان مي ها و نيز خستگي ناشي از كوچ كه سبب كاهش ايمني بدن جايي دام آلودگي مراتع در اثر جابه
 .از ترددهاي غير ضرور ميان چادرها بپرهيزيد .يددرصورت امكان از كوچ بهاره صرف نظر كن

طبيعي است كه رعايت مطالبي كه . طور ويژه با توجه به مختصات زندگي عشاير بيان شده است اين بخش به 
انجام . ي عشاير ضرورت دارند در جامعهكنترل بيماري براي  نيزاند  ها گفته شده عموميت دارند و در ساير بخش

و  المتحفظ س: دشوار باشد ولي پاداش گرانبهايي داردد و يا واقعاً هم كارها شايد دشوار به نظر بياياين دقيق 
  .ي زندگي است ترين سرمايه كه بزرگخانواده  آرامش

ممكن است از راه ورود انسان بيمار يا آلوده و همچنين وسايل نقليه، شان، كندو و ابزار زنبورداري از مناطق  .19
ي آلوده شدن افرادي كه در آنجا حضور دارند و نيز وارد شود و زمينه را برا ها آلوده، ويروس كرونا به زنبورستان

بندي  صورت بسته حتي بهي چنين توليداتي  عرضه. آلودگي عسل، موم، ژله رويال و ديگر توليدات فراهم سازد
گفته شده در موارد باال، در خصوص  اصولتواند سبب انتقال ويروس به سايرين شود؛ بنابراين الزم است  مي

ها، بهتر  براي حفظ سالمتي خود و پيشگيري از انتقاال آلودگي .عايت شودر زنبورستانبهداشت فردي و محيط 
 .كندوها در اين شرايط خودداري كنيددادن است از كوچ 

در واحدهاي پرورش كرم هاي تنفسي،  در صورت ابتال به بيماري  با توجه به قرار داشتن در فصل نوغانداري، .20
و  ،...و ابزار كار ،وارد نشويد و اصول ضدعفوني را براي پيشگيري از انتقال ويروس از راه برگ، كرم، پيله ابريشم

بدون استفاده از ماسك يا . رعايت كنيدها  يك از اين ها با صابون را قبل و پس از دست زدن به هر شستن دست
  .سه يا سرفه نكنيدها عط در كنار اين  قرار دادن دستمال كاغذي روي دهان و بيني،

و دامي خام هاي  ي فرآورده   بندي، حمل، توزيع و عرضه ي توليد، بسته كساني كه در حوزهتوجه داشته باشيد  .21
ي بيماري تنفسي باشند و در صورت سالمت نيز بدون  فعاليت دارند بايد عاري از هرگونه نشانهخوراك دام 

؛ استفاده از بندي شده، عطسه و سرفه نكنند در حالت بسته پوشاندن بيني و دهان در كنار اين محصوالت حتي
ها حتي شكل  قبل و پس از تماس با فرآورده. ها كمك خواهد كرد ماسك به تأمين بهداشت اين فرآورده

مسئولين توزيع از قرار دادن سبدها و  .بشوييدها را طبق روال گفته شده  ها، دست ي آن بندي شده بسته
 .هاي حمل بر كف خيابان و معابر خودداري كنند كارتن

٥



 هاي پالستيكي ها را در درون كيسه بايد آن. هاي مورد استفاده را در محل كار رها نكنيد هرگز ماسك و دستمال .22
در   داشته باشيد كه قرار دادن كيسهتوجه  .دردار بياندازيدي  زبالهو داخل سطل  قرار دهيد، در كيسه را ببنديد

بندي شده به خارج از محل كار يا خانه، ضروري است؛ در غير  صورت بسته ها به ها براي انتقال زباله داخل سطل
 .تواند با انتقال ويروس همراه باشد مي  شود و هم انتقال زباله آلوده مي  اين صورت هم  سطل

شده و  بندي به شكل بسته ،از مراكز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشكيهاي دامي را  انواع گوشت و فرآورده .23
در . محض انتقال به خانه ضدعفوني شود ها به الزم است سطح بسته. خريداري كنيدداراي نشان دامپزشكي، 

اعالم ممنوع  ،مراكز عرضهخرد كردن گوشت، مرغ و ماهي در از سوي سازمان دامپزشكي كشور چنين شرايطي 
 .استشده 

پز و انواع گوشت و امعا و احشاي  غير پاستوريزه، تخم مرغ خام و نيممحصوالت لبني مصرف شيرخام و از  .24
 .پز و كبابي خودداري كنيد خوراكي چهارپايان، پرندگان و آبزيان به شكل خام، نيم

وانند ناقل مكانيكي ت ها مي اين. از شكار، فروش، خريداري و مصرف پرندگان آزاد پرواز و وحشي خودداري كنيد .25
 .ويروس از نواحي آلوده باشند

ها  كامالً طبق توصيه. راقب سالمت خود باشيدبا رعايت نكات ايمني، م هدر زمان استفاده از مواد ضدعفوني كنند .26
و حتماً از ماسك، كاله و  ي پزشكي و دامپزشكي بپرسيد دانيد از كارشناسان حوزه آنچه را نمي. عمل كنيد

 .دستكش استفاده كنيد
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