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مقدمه

اکثر کشورهای دنیا طی زمستان 1398
دست به گریبان بحران شیوع گسترده ویروس کرونا
(کووید  )19هستند .رعایت بهداشت فردی و بهداشت
محیط کار و ارتقای شرایط ایمنی محیط در کنترل گسترش این
بیماری خطرناک بسیار مهم است .انتقال ویروس کرونا از فرد آلوده به
دیگران از طریق قطرات آلوده به ویروس حین سرفه ،عطسه ،تخلیه
ترشحات بینی و دهان در شعاع  1تا  2متری صورت می گیرد .تماس با
اشیاء و سطوح آلوده باعث انتقال ویروس می شود .بنابراین ضدعفونی و
گندزادیی تجهیزات و ابزار کار می بایست به طور جدی مورد توجه
قرار گیرد.
این توصیه نامه به وسیله کارگروه ملی ترویج پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا در جامعه روستایی و عشایری کشور به منظور ارائه
توصیه های بهداشتی برای پیشـگیري از شـیوع ویروس کرونـا در
واحد هاي تهیه خوراک دام روستایی و عشایری است ،تدوین شده است.
در این توصیه نامه راهنما اطالعات بهداشتی برای کاهش امکان انتقال
ویروس براي برای حفظ سالمت کارگران و فعاالن واحد های تولید
خوراک دام و جلوگیری از انتشار عمومی این ویروس تهیه شده است.
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توصیه های کلی برای مشارکت در پیشگیری از
شیوع بیماری کرونا
1

الف ـ رعایت بهداشت فردی

شاغالن در کارگاه ها و کارخانه های تهیه و تولید خوراک دام باید

از لباس حفاظتی ،ماسک ،چکمه و دستکش مناسب استفاده کنند.

شستشو و گندزدایی لباس کار ،دستکش و سایر ملزومات در پایان

فعالیت روزانه الزامی است.

از ماسک ،کاله و پیشبند یک بار مصرف در حین کار به صورت

روزانه استفاده کنید.

بدون استفاده از دستکش به طور مستقیم با انواع خوراک دام،

تجهیزات و ابزار کار در تماس نباشید.

4

استفاده از دستمال کاغذي هنگام عطسه یا سرفه ضروری است

(در صورت نبود دستمال ،در مواقع سرفه و عطسه آرنج را جلوی
دهان بگیرید).
از دست زدن به چشم ،بینی و دهان قبل از شستشو و ضدعفونی
دست ها جدا ً خودداری کنید.
در موقع کار با مواد و وسایل تهیه خوراک دام ،از خوردن و

آشامیدن پرهیز کنید.

دست ها را مرتب با آب گرم و صابون به مدت  20ثانیه بشویید یا

با استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل ضدعفونی کنید.
از دست دادن و مصافحه با یکدیگر پرهیز کنید.

در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی با رعایت اقدمات بهداشتی

در خانه استراحت نمایید .فعالیت هاي خارج از منزل را تا حد امکان
محدود نموده و از حضور در مکان هاي عمومی و شلوغ پرهیز کنید.
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2

ب ـ بهداشت محل کار در واحد های تولید خوراک دام

تابلوهاي آموزشی نحوه پیشگیري از انتقال بیماري هاي تنفسی

به تعداد کافی در محل کارگاه یا کارخانه نصب شوند.

ابزار کار از قبیل بیل های دستی ،فرغون ،سرتاس ،شن کش یا

چهار شاخ و  ...را به طور مرتب گندزدایی کنید.

ظرف حاوی مواد شوینده یا ضدعفونی کننده و دستمال کاغذي

در محل مناسب در سرویس بهداشتی تعبیه شود.

برای حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده از خودروهای استاندارد

تحت نظارت سازمان دامپزشکی استفاده شود.

ضدعفونی خودروی حمل و نقل خوراک دام به صورت مستمر

الزامی است.

وسایل نظافت پس از هر بار استفاده ،گندزدایی شوند.
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3

ج ـ بهداشت انبار خوراک دام

تهویه مناسب هوا و تأمین هوای مطبوع در انبار خوراک دام
الزامی است.
گندزدایی مستمر تمام بخشها و سطوح انبار خوراک دام نظیر
دیوار ،کف ،سقف ،دستگیرهها ،ابزارآالت قابل ضدعفونی و  ...ضروری است.
سطوح در معرض تماس به طور مستمر تمیز و ضدعفونی گردد.

باقی مانده مواد خوراکی باید به شیوه بهداشتی جمع آوری و
امحاء شود.
جمع آوري بقایا و مازاد خوراک دام از کف انبار و قرار دادن آن در

کیسه هاي پالستیکی محکم بدون درز و پارگی الزامی است.

از ورود افراد متفرقه به داخل محیط کارگاهی و انبار جدا ً
خودداری شود.
استفاده از حوضچه ضدعفونی در درب ورودی کارگاه و انبار
ضروری است.
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د ـ بهداشت محوطه
توزیع خوراک دام
از تجمع کیسه های خوراک دام در محوطه کارگاه و محل توزیع

آنها خودداری شود.

در هر مرحله از توزیع خوراک دام ،الزم است تا کارگران به طور

کامل و بر اساس دستورالعمل بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا
دست ها را بشویند.
هر گونه تجمع آب و پساب در محوطه توزیع خوراک دام بایستی

به سرعت تخلیه و پاک سازی شود.

متصدی توزیع خوراک دام ترجیحاً فردی غیر از کارگر انبار

خوراک دام باشد.
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5

ه ـ نکات مهم در استفاده
از مواد گندزدا
در زمان نظافت و گندزدایی باید سالن ها خالی از افراد بوده و
درها و پنجره ها کام ً
ال باز گذاشته شوند.
تعبیه هواکش در سالن و روشن نمودن آن در زمان گندزدایی

الزامی است.

در هنگام عملیات گندزدایی مالحظات الزم به منظور جلوگیري

از خطرات مربوطه به خصوص پرهیز از استنشاق گار کلر در نظر
گرفته شود.
آماده سازی گندزداها باید با آب سرد معمولی انجام گیرد.

برای ضدعفونی سطوح و وسایل می توان از محلول وایتکس
رقیق شده با آب استفاده نمود .یک استکان وایتکس تجاری (معموالً
 5درصد) با  9استکان آب خنک در بطری دردار پالستیکی (مانند
بطری های نوشابه خانواده) ریخته و بخوبی مخلوط شود .این محلول
رقیق شده حداکثر به مدت یک روز ( 24ساعت) قابلیت استفاده برای
گندزدایی دارد.
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 محلول هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود و در

معرض نور قرار نداشته باشد.

الزم است سطوح گندزدایی شده به مدت  10دقیقه خیس بماند.

نظافت را از یک نقطه شروع نموده و در نقطه مقابل به پایان

برسانید.

پارچه ها و دستمال های نظافت را پس از هر بار استفاده با آب داغ

بشویید و سپس در محلول آب ژاول /وایتکس (هیپوکلریت سدیم)
قرار دهید.
پاکسازی قبل از ضدعفونی و گندزدایی ضروری است .در صورت

مرطوب بودن سطوح ،ابتدا نسبت به خشک و تمیز کردن سطوح اقدام و
سپس ضدعفونی انجام شود.
 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا اطمینان حاصل شود.
 در صورت آلوده شدن دستکش ،آن را تعویض نماید.

 از اختالط مواد شوینده و گندزدای مختلف با هم از قبیل
اختالط جوهر نمک ،وایتکس و پودرهای شوینده برای شستشو و
گندزدایی جدا ً خودداری کنید.
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