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 مواد غذایی

 

مواد غذایی، مواد غذایی بسته بندی شده، ظروف غذا و  تواند از طریقمی آیا كروناویروس (1

 افراد منتقل شود؟ هسازی مواد غذایی بیا طی آماده

در ارتباط  91-کووید بر اینکه مواد غذایی، ظروف غذا یا بسته بندی مواد غذایی با انتقال در حال حاضر هیچ مدرکی دال

بر روی سطوح یا اشیاء  91-کوویدمسبب  مانند سایر ویروس ها، این امکان وجود دارد که ویروسولی د وجود ندارد. نباش

و سرد کردن  نتمیز کردن، جدا کردن، پخت مواد غذایی شاملی مرحله اصلی ایمن 4رعایت  زنده بماند. به همین دلیل

 پس از دست زدن به بسته بندی مواد ،بندی مواد غذایی هستید بستهاگر نگران آلودگی مواد غذایی یا  .بسیار مهم است

ا خود را ب یاهحتما دستغذا  مصرفاز پیش  و از تهیه غذاپیش از خارج کردن مواد غذایی از بسته بندی،  پس غذایی،

  ثانیه بشویید. 02آب و صابون به مدت حداقل 

 

گی تواند باعث آلودمی ،كندكار میآیا كارگری كه در فرایند تهیه و بسته بندی مواد غذایی  (2

 ؟بندی شده یا غیر بسته بندی شده شود مواد غذایی بسته

در ارتباط  91-کووید بر اینکه مواد غذایی، ظروف غذا یا بسته بندی مواد غذایی با انتقال در حال حاضر هیچ مدرکی دال

و دیگران را در معرض خطر  باید در خانه بماند ،باشدحال کارگری که دارای علائم بیماری می  وجود ندارد. با این ،باشد

تمیز کردن، جدا کردن،  رحله اصلی ایمنی مواد غذایی شاملم 4 باید، موقع استفاده از مواد غذاییقرار ندهد. بعلاوه  ابتلا

ال آلودگی انتقها در تمامی مراحل مهمترین اصل در کنترل شستشوی دست و تواماًرعایت شود  سرد کردن بسیار پختن و

 باشد.احتمالی می

 

 آیا كارگران مواد غذایی كه بیمار هستند باید در خانه بمانند؟  (3

 له تبتا زمانی که علائم بیماری از جم اً کارگران یا کارکنانی که دارای علائم بیماری حاد تنفسی هستند، بایستی حتم

ی( و سرفه )بدون استفاده از داروهای کنترل تب یا کنترل گراد یا بیشتر با استفاده از دماسنج دهاندرجه سانتی 8/73)

اشتن در صورت د اً. کارگران یا کارمندان باید حتمدر خانه بمانند و در محل کار حاضر نشوند ،سرفه( فروکش کرده باشد

  سرپرست خود اطلاع دهند و در صورت بیمار بودن در خانه بمانند.علائم بیماری حاد تنفسی به 

 

 های، رستوران ها و غیره باید روشمواد غذایی آیا فروشگاه های مواد غذایی، مراكز تولیدی  (4

 انجام دهند؟ 11-كووید تمیزسازی یا بهداشتی خاصی را برای

 درهای ورود و خروج، دستگیره میزکار، دستگیره مانند ،همه سطوحی که احتمال تماس افراد با این سطوح زیاد است 

ای که کنندهعفونیضدمنظم ضدعفونی شوند. برای ضد عفونی این سطوح از مواد و  معمول به طور دبای.. .و ها یخچال
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عفونی دانجام ضدر حال حاضر توصیه شده باید استفاده شود. های دستورالعملمطابق  ،شودمعمولاً در هر کشور استفاده می

 شود.نمیتوصیه  معمولاین سطوح بیشتر از حد 

  

با مردم تماس مستمر دارند، آیا  های مواد غذایی فروشگاه از آنجا كه كارگران رستوران و  (5

یه می توصمانند پوشیدن ماسک آنها ای برای جلوگیری از بیمار شدن اقدامات احتیاطی ویژه

 ؟شود

 استفاده، حام وجود نداردهایی که ازدسالم در محیطافرادی برای  ،هوابرد نمی باشد 91-کوویداز آنجا که ویروس بیماری 

به منظور جلوگیری از انتقال بیماری به  ،اما برای افرادی که دارای علائم بیماری هستند .از ماسک توصیه نمی شود

های بسته مانند فروشگاهها به دلیل ازدحام افراد و از طرفی  . از اینرو در محیطدارددیگران استفاده از ماسک ضرورت 

بهتر است کارکنان و افرادی که جهت خرید به فروشگاه مراجعه  ،که از بیمار بودن خود اطلاع ندارندور افردای ضاحتمال ح

رد مبتلا ف کارکنان بهداشتی و افرادی که ازبرای  استفاده از ماسک استفاده کنند. ایپارچهاز ماسک  ، حتی الامکانکنندمی

 .است حیاتیبسیار  درمانی()در خانه یا یک مرکز  کنندمراقبت می 91-کووید به

یه و مشتریان توصكارگران صنایع خدماتی  از جمله برای همهزیر  اقدامات پیشگیرانه روزمرهانجام 

 .شودمی

  خودداری کنید ،علائم بیماری دارنداز تماس نزدیک با افرادی که. 

  با چشم، بینی و دهان خودداری کنیددست از تماس. 

  بمانیدوقتی بیمار هستید در خانه. 

  بیاندازیدرا درون سطل زباله  دستمالسرفه یا عطسه خود را با یک دستمال بپوشانید، سپس. 

 قبل از غذا خوردنتوالت،  مخصوصاً بعد از رفتن به ثانیه با آب و صابون 02 خود را حداقل به مدت هایدست، 

 و سرفه یا عطسه کردن بشویید. بینی تخلیهبعد از 

  32ی کلال یا ژل )محلول مجاز الکلیبه راحتی در دسترس نیست، از یک ضدعفونی کننده و صابون اگر آب 

 .ها به وضوح کثیف هستند، دستها را با آب و صابون بشوییدید. اگر دستکن استفاده درصد(
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 حیوانات خانگی

 

 بتلا شوند؟( م11-كووید) توانند به بیماری كروناویروس جدیدآیا حیوانات می  (1

را انتقال دهند یا این  91-کووید دنتوان، مییحیوانات از جمله حیوانات خانگ دهد مدرک علمی وجود ندارد که نشان هیچ 

نشده  ارائه 91-کووید به حیوانات اهلی و حیوانات دیگر مبنی بر ابتلای، هیچ گزارشی تا به امروز منبع عفونت باشند. که

مواردی از مثبت شدن تعداد  ،توسط بخش کشاورزی و شیلات هنگ کنگ حال بر اساس گزارش ارائه شده با این .است

 کنگ گزارش شده است.هنگ بیش از یک سگ در

رت در صوو یا  ردهك مبتلاحیوان خانگی خود را  ممکن است، آیا میباش 11-كووید مبتلا به اگر  (2

 م؟یرا از حیوان خانگی خود دریافت كن 11-كووید سالم بودن

به انسان از حیوانات خانگی این بیماری یا انتقال  حیوانات خانگیبه  91-کوویدانتقال در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر 

تا توصیه می شود  شوند، اما 91-کووید وجود ندارد. اگرچه گزارش نشده است که حیوانات اهلی یا حیوانات دیگر مبتلا به

محدود را حیوانات خود با  تماس 91-کووید افراد مبتلا بهزمانی که اطلاعات بیشتری درباره ویروس جدید بدست آید، 

 91-کووید مراقبت کند. اگر مبتلا بهخانگی  در هنگام بیماری از حیوانات کنند. در صورت امکان، عضو دیگری از خانواده

د. اگر خودداری کنی ی خود با حیوانغذاباقیمانده به اشتراک گذاشتن و حتی  تماس با حیوان خانگی هرگونه هستید، از

بشویید.  خانگی خود را قبل و بعد از تعامل با حیوانهای دست در حین بیمار بودن باید از حیوان خانگی خود مراقبت کنید

ابی به و در صورت دستی دنظر داربهداشت جهانی، تأثیر احتمالی شیوع این بیماری بر سلامتی حیوانات را تحت  سازمان

 .اطلاعات جدید، به اطلاع عموم خواهد رسید

 

-وویدكمشکوک به ابتلای حیوان به كه ما  بیماری باشد ی ازدارای علائم اگر حیوان خانگی (3

 باشیم، چه كاری باید انجام دهیم؟ 11

 نشده است. گزارشدر ایران  ،شوند 91-کووید از حیوانات اهلی یا حیوانات دیگر که مبتلا به گزارشیتا به امروز، هیچ 

مبتلا هستید یا گمان  91-کووید اگر به بیماری با دامپزشک تماس بگیرید. رسد حیوان شما مریض است،اگر به نظر می

 نزد حیوان را، یا یکی از دوستان خارج از خانه سایر اعضای خانواده و بهتر استهستید،  91-کووید کنید که مبتلا بهمی

، امپزشکنزد د برد، قبل از رسیدنمی ی. صرف نظر از اینکه چه کسی حیوان خانگی شما را به دامپزشکببرد دامپزشک

شونده  یماری ناچیز یا برطرفحتی اگر علائم ب کنید. را مراعاتحیوانات کلینک  های مربوط به ایمنی مناسب درتوصیه

تواند کارمندان یا سایر صاحبان حیوانات خانگی را در معرض خطر ی، مقبلی بدون اعلام یمراجعه به مطب دامپزشک، باشد

 قبل از مراجعه به کلینیک، وضعیت حیوان و شرایط را برای دامپزشک تشریح کنید.بنابراین . قرار دهد
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 قرارگرفته باشد، آیا باید حیوان را 11-كووید فرد مبتلا به اگر حیوان خانگی من در مواجهه  (4

 چنین است، برای چه مدت؟ قرنطینه كنم؟ اگر

 مبتلا شوند یا عامل بیماری را منتقل کنند وجود ندارد، اما 91-کووید اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حیوانات اهلی به 

 .ادامه یابدروز  94باید  بخواهید حیوان خانگی خود را قرنطینه کنید، مدت قرنطینه چنانچه

 

 ای وجود دارند كه بتوانند از ابتلای حیوانات خانگی بهتأیید شده یا داروهای آیا محصولات  (5

 یا آن را درمان كنند؟ جلوگیری 11-كووید

، سازمان غذا و داروی آمریکا هیچ دارویی را برای تشخیص، ایالات متحده (FD&C) طبق قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی

 در حیوانات تأیید نکرده است. 91-کووید درمان یا پیشگیری از

 

 یهای اختصاصآیا صحیح است كه حیوانات، مانند سگ، گربه و گاو، انواعی از كروناویروس (6

 كنند؟خود را دریافت می

هایی مانند ها باعث ایجاد بیماریویروس کروناها هستند. برخی یک خانواده بزرگ از ویروس کروناویروسها بله

ها بیماری در انواع خاصی از حیوانات مانند گاو، شتر و خفاششوند و برخی دیگر باعث ایجاد سرماخوردگی در افراد می

 های مربوط بهویروسو کرونا( Caninها )های مربوط به سگ، مانند کروناویروسها شوند. برخی از کروناویروسمی

( Bovine) یویروس گاونا، کروکنند. به عنوان مثالفقط حیوانات را آلوده می کنند و انسان را بیمار نمی (Felineها )گربه

 شوند تا از ابتلا به عفونتشود و از اینرو گاوهای باردار به طور معمول واکسینه میهای جوان میباعث اسهال در گوساله

جاز م ها جلوگیری شود. این واکسن فقط برای استفاده در گاو و برای جلوگیری از ابتلا به کروناویروس گاویدر گوساله

در گاوها یا گونه های دیگر از حیوانات و  91-کووید جلوگیری از استفاده از این واکسن به منظور است و مجوزی برای

 .انسان وجود ندارد

بیماری ا مرتبط ب هاها و باکتریویروسنوعی از  که دریافت کنندرا کروناویروس تنفسی نوعی از می توانند نیز ها سگ

شناخته می شود. در حالی که این ویروس در بین  "kennelسرفه "عنوان ا ها است که معمولاً بعفونی تنفسی سگ

های بسیاری از گونه .شودها منتقل نمیهای خانگی و وحشی بسیار مسری است، اما به سایر حیوانات یا انسانسگ

 کمی از ، در بخشبا این حال روند.از بین می توسط سیستم ایمنی گربه بدون ایجاد بیماری ،ای گربهکروناویروس روده

گونه های  .بیماری تقریباً همیشه کشنده استکه این شود،  (PIP) خونی هایمنجر به عفونت تواندها، ویروس میگربه

ه ب ،اهای ذکر شده در بالاما مانند سایر گونه ،نیز وجود دارند ها و خوکاسب ها، بوقلمون ها، مرغ کروناویروس دردیگر 

  .منتقل نمی شوند انسان
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مکن خود شده باشد، آیا مگونه  كروناویروس اختصاصی اگر حیوان خانگی من قبلاً مبتلا به  (7

 شود؟ 11-كووید است این ابتلا باعث كمتر شدن یا بیشتر شدن احتمال مبتلا شدن حیوان به

دست نیست که توسط حیوانات خانگی وجود ندارد. اطلاعاتی در  91-کوویددر حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر انتقال 

 هب کاهش یا افزایش شانس ابتلای حیوان باعث ویروس اختصاصیکرونا حیوانات به دهد عفونت فعلی یا قبلی نشان

 .شود 91-کووید

 

یروس اختصاصی گونه خود واكسینه شده باشد، آیا نااگر حیوان خانگی من در برابر كورو  (8

 كمتر یا بیشتر شود؟ 11-كوویدكه شانس ابتلای حیوان به  شوداین باعث می

بیماری  ویروسکرونابعید است که بتوانند ایمنی در برابر  ،ویروسکروناهای خاص های مورد استفاده برای گونهواکسن

و با گونه های خاص کروناویروس که توسط واکسن هدف قرار  ایجاد کنند، زیرا این ویروس جدید است 91-کووید

 .متفاوت است ،گیرندمی

 

 دامداری

های تنفسی انتقال كروناویروس و سایر ویروس ای جهت كاهشاقدامات پیشگیرانه چه (1

 ؟شوندها باید رعایت كارگران در دامداریتوسط 

سازی جمعیت انسانی در برابر این ویروس وجود ندارد، این مراحل با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ واکسنی برای ایمن

 :و سایر ویروس های تنفسی کمک کندکرونا ویروس انتشار  رساندنتواند در به حداقل ساده می

 ضروری باید محدود باشدهای لبنی توسط افراد غیرکارگاه دسترسی به. 

 ثانیه با صابون و آب بشویید. اگر صابون و آب در دسترس نیست، از  02 خود را حداقل به مدت هایدست

 .استفاده کنید، در صد 32ضدعفونی کننده مجاز حاوی الکل 

 با آب و صابون به مدت  خود را هایهای کار در دامداری، دستبعد از کار در سالن شیردوشی یا سایر محل

 .بشوییدثانیه  02حداقل 

 از دست زدن به چشم، بینی و دهان خود با دست های شسته نشده خودداری کنید. 

 آن خودداری کنید چه در داخل دامداری و چه در خارج از ،از تماس نزدیک با افرادی که مریض هستند. 

 در خانه بمانید ،وقتی بیمار هستید. 

  سپس دستمال را درون سطل زباله خود را با یک دستمال بپوشانید ، دهان و بینیسهسرفه یا عطدر زمان ،

 .بیاندازید

 همیشه از دستکش شیردوشی استفاده کنید. 

 دوش بگیرید و لباس های کار خود را بشویید ابتداآیید، اری به خانه میهنگامی که بعد از کار در دامد. 
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 متر( با دیگران  9.8د را تمیز و ضد عفونی کنید. حفظ فاصله اجتماعی )نحی که اغلب لمس می شوواشیاء و سط

و ما ه شب و شانس انتقال بیماری از افراد بیماربوده های نزدیک جسمی و اجتماعی موثر در کاهش تعداد تماس

  .را کاهش دهدبالعکس 

 

 

در یکی از كارگران دامداری، وظیفه كارفرما در قبال آن  11-كووید علائم در صورت وجود (2

 فرد چیست؟

فرستادن کارکنانی که علائم بیماری مسری را به خانه ،  (EEOC)های برابر اشتغالکمیسیون فرصتمقررات براساس 

هایت ن اگر بیماری در زیرا ،حقوق قانونی کارگر بایستی انجام شود رعایتضروری است و این مسئله با  ،دهدنشان می

یماری شدید باشد اگر بو  باشد، این امر به منزله وجود یک ناتوانی در فرد نمیین باشد )مثلاً آنفولانزای فصلی(خفیف یا روت

 تا سایر افراد محسوب شده و ین در محل کار تهدید مستقیمی براحضور ایشا )به طوری که بتواند ناتوانی ایجاد کند(

اید بکارفرما جهت حفظ حقوق فرد بیمار و سایر کارکنان  . از اینروزمان بهبودی کامل بایستی در محل کار حاضر نشود

ا را آنه مجدداً ،کارگران دارای علائم بیماری را ترخیص نموده تا بهبودی کامل آنها حاصل شود و پس از بهبودی کامل

 به کار گمارد.

 

توان آن فرد را داشته باشد، چگونه می 11-كووید علائم دامداریاگر یک كارفرما یا كارمند  (3

 را آزمایش كرد؟

ائم چون تب و سرفه یا مشکل در لدارای ع و ایدقرار گرفته  91-کووید در معرض کارگر شما کنید که شما یااگر فکر می

نین باید در طرح خود ارزیابی و همچ. وزارت بهداشت تماس بگیرید 4272با شماره  مشاوره پزشکیتنفس هستید، برای 

 .ا کرونا ویروس جدید مشارکت نماییدرسانی ستاد ملی مقابله بآگاهی

 

 چه باید كرد؟ ،مثبت باشد 11-كووید تستیا كارگر دامداری از نظر  اگر كارمند (4

ضور شما ح دامدارییا فردی که در حال کار است، یا اخیراً در  کارگریک مایشگاه مرجع تایید شد که آزتوسط یک اگر 

ل . اطمینان حاصارجاع داده شودبهداشت محلی  نزدیکترین واحدسریعاً به باید مثبت است،  91-کووید از نظر، شته استدا

تشخیصی  آزمایش همچنین انجام .شوند گندزداییتمیز و  ،که فرد با آنجا در تماس بوده استکه تمام سطوح و نواحی  شود

  شود.میتوصیه نزدیک فرد مبتلا به همکاران  91-کووید

 

-كوویدگاوی قرار داشته باشد، آیا آن شخص در برابر  كروناویروس اگر شخصی در معرض (5

  مصون خواهد بود؟ 11
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مصون بماند. از اینرو  91-کووید به ابتلا از استگاوی قرار داشته  کروناویروس رود شخصی که در معرضانتظار نمی

تا  باید رعایت شود 91-کوویدبا عامل بیماری  این افراد های بهداشتی در خصوص جلوگیری از مواجههتوصیه تمامی

دو ویروس متفاوت و مجزا هستند که هر یک  91-کووید ویروس مسبب به حداقل برسد. ویروس گاوی و انتقال بیماری

ها گاوی به طور خاص باعث بیماری در گاو شوند. کروناویروساد یک بیماری متفاوت در گونه های مختلف میباعث ایج

 تاکنون فقط در انسان دیده شده است. 91-کوویدبیماری  در حالی که ،می شود
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