


مقدمه
بیماری�ویروسی�کرونا�در�سطح�دنیا�و�کشور�شیوع�گسترده�ای���

از� از�مردم�شده�و�بسیاری� بیماری�و�مرگ�بسیاری� �داشته،�موجب�
�کسب�و�کارها�و�مشاغل�را�تحت�تأثیر�قرار�داده�است.�کشاورزی�از�جمله
مشاغلی�است�که�در�معرض�مخاطرات�ناشی�از�انتقال�بیماری�از�طریق�
�فعالیت�های�کشاورزی�قرار�دارد.�فعالیت��کشاورزی�یک�اقدام�مستمر�و
متنوع�بوده�و�در�این�فرآیند،�با�طیف�مختلفی�از�مردم�سروکار�دارد.�
پزشکی،� آموزش� و� درمان� بهداشت،� وزارت� دستورالعمل� با� مطابق�

شاغلین�زیر�آسیب�پذیری�بیش�تری�نسبت�به�این�بیماری�دارند:

سالمندان؛��

افراد�دارای�بیماری�زمینه�ای�مثل�دیابت؛��

افراد�دارای�بیماری�های�قلبی؛��

افراد�دارای�بیماری�تنفسی؛��

کارکنانی�که�در�مواجهه�با�مواد�شیمیایی�آسیب�زننده�به�ریه���
شامل�گازها�و�بخارات�التهاب�آور�هستند؛�و

افراد�دچار�مشکالت�سیستم�ایمنی.��
�تعداد�زیادی�از�کشاورزان،�جزو�گروه�سالمند�بوده�یا�مبتال�به�بیماری�های
فوق�هستند.�بسیاری�از�آن�ها�با�انواع�مواد�شیمیایی�)کودها�و�سموم(�سروکار�
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ویروس کرونای جدید )کووید 19(  چیست؟

انتقال ویروس کرونا از طریق فعالیت های  ترویجی چهره 

به چهره یا  گروهی

�دارند.�لذا�ضرورت�دارد�توصیه�های�ایمنی�و�بهداشتی�را�بشناسند�و
�آن�را�جدی�بگیرند.�کشاورزان،�کارشناسان�و�پژوهشگران،�باید�تمهیداتی
را�اتخاذ�کنند�تا�از�ابتالی�خود�و�خانواده�یا�شیوع�این�بیماری�خطرناک�

جلوگیری�کنند.
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مبتال� کرونا� بیماري� به� ایران� و� جهان� سراسر� در� بسیاري� افراد�
شده�اند.�ویروس�کرونا�از�طریق�دهان،�بینی�و�چشم�وارد�بدن�انسان�
�می�شود�و�به�سرعت�از�فرد�مبتال�به�افراد�دیگر�سرایت�می�کند.�همچنین
ویروس�از�طریق�قطرات�آب�دهان�یا�ترشحات�بینی�و�چشم�می�تواند�روی�
�سطوح�مختلف�قرار�گیرد.�این�بیماري�تاکنون�موجب�مرگ�هزاران�نفر

در�جهان�و�ایران�شده�است.

�اگرچه�بهترین�راه�تبادل�دانش�در�فعالیت�های�ترویجی،�حضور�بهره�برداران،
�مروجین�و�محققین�در�مزرعه�است.�اما�بخاطر�شیوع�ویروس،�در�حال�حاضر

کار�به�این�شیوه�میسر�نیست.



دست�دادن�فرد�آلوده�)ناقل(�با�سایر�کشاورزان�و�کارشناسان؛

عطسه�یا�سرفه�کردن�فرد�آلوده؛

دست�زدن�فرد�آلوده�به�لوازم�و�وسایل�کمک�آموزشی�ترویجی؛

دست�زدن�فرد�آلوده�به�سطوح،�تنه�درختان،�کیسه�و�غیره؛

هنگام�پذیرایی�و�یا�گفتگو�)در�فاصله�کم�تر�از�دو�متر(؛

از�طریق�حیواناتی�که�ممکن�است�ویروس�روی�بدن�آن�ها�قرار�گرفته�باشد.

دست�زدن�فرد�آلوده�به�لوازم�کار�مانند�بیل،�فرغون،�لوازم�هرس،�
ماشین�های�کشاورزی،�سامانه�های�آبیاری،�منبع�تأمین�آب،�لوله�ها�و�اتصاالت؛
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�ما�نمی�دانیم�چه�کسی�ممکن�است�به�ویروس�آلوده�باشد.�از�طرفی
ویروس�ممکن�است�روی�وسایل�و�ابزار�موجود�قرار�گرفته�باشد.�در�
�فعالیت�های�ترویجی�مبتنی�بر�ارتباط�چهره�به�چهره�یا�گروهی،�ویروس�کرونا

می�تواند�به�شکل�های�زیر�انتقال�یابد:



قطع زنجیره انتقال و شیوع بیماری کرونا در برنامه های ترویج
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وزارت��� از�سوی� از�دستورالعمل�های�معرفی�شده� استفاده�
�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�و�معرفی�آن�ها�به�کشاورزان�و

جامعه�روستایی�منطقه
)قابل�دسترس�در�سایت�https://behdasht.gov.ir(؛

از�� تهیه�شده� توصیه�نامه�های� و� از�دستورالعمل�ها� �استفاده�
سوی�مؤسسه�آموزش�و�ترویج�کشاورزی�و�معرفی�آن�ها�به�
�کشاورزان�و�جامعه�روستایی�منطقه�)به�سایت�تاالر�ترویج�مؤسسه

�http://agrilib.areo.irمراجعه�شود(؛

�فعالیت�های�ترویجی�مؤسسه�آموزش�و�ترویج�کشاورزی�و�مدیریت�های
�هماهنگی�ترویج�سازمان�های�جهادکشاورزی�استان�های�آذربایجان�شرقی،
آذربایجان�غربی�و�کردستان�نقش�بسزایی�در�احیای�دریاچه�ارومیه�

)برنامه�تحولی�ترویج(�داشته�اند.
معطل�ماندن�فعالیت�های�ترویجی،�ممکن�است�تمامی�تالش�های�
صورت�گرفته�در�حوضه�دریاچه�ارومیه�را�تحت�تأثیر�قرار�دهد.�در�این�
شرایط،�ضرورت�دارد�در�انجام�فعالیت�های�ترویجی�نکات�مهم�زیر�را�

بکار�گیرند:



معرفی�دستورالعمل�های�سازمان�دامپزشکی�کشور�)قابل���
دسترس�در�سایت�/https://www.ivo.ir(؛

توصیه�به�کارشناسان�و�کشاورزان�برای�ثبت�نام�در�سامانه���
سالمت�)http://www.salamat.gov.ir(؛

�از�شیوه�های�ارتباطات�جمعی�)مانند�رادیو�و�تلویزیون(�و�الکترونیکی��
یا�مجازی�برای�تبادل�دانش�و�اطالعات�استفاده�شود؛�و

رعایت�اقدامات�پیشگیرانه�ای�که�در�زیر�آمده�است.��

)در��� ترویجی� و�جلسات� برپایی�تجمعات� از� المقدور� حتی�
غیره(� و� مزارع� سر� روستا،� میادین� تکایا،� حسینیه�ها،� مساجد،�

خودداری�شود؛
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لباس�کار�قبل�از�ورود�به�مزرعه�بپوشید؛��
پس�از�تعویض�لباس�دست�ها�را�بشویید؛��
از�آوردن�لباس�کار�به�منزل�خودداری�نمایید؛��
�استفاده�از�ماسک�و�لباس�کار�اختصاصی�در�هنگام�کار�در�مزرعه��

)دستکش،�کاله،�چکمه�و�لباس�کار(�و�ضدعفونی�آن�قبل�و�بعد�از�
کار�ضروری�است؛

انتشار�ویروس،�ضدعفونی�چکمه�و�کفش��� از� برای�جلوگیری�
قبل�از�ورود�به�مزرعه�الزامی�است؛

�لباس�و�دستکش�یک�بار�مصرف�را�پس�از�استفاده�در�کیسه�پالستیکی��
قرار�داده�و�در�سطل�زباله�بیاندازید؛

از�تماس�با�هرگونه�حیوان�اعم�از�خانگی،�اهلی�یا�وحشی�بدون���
ماسک�و�دستکش�جدا�خودداری�کنید؛

�در�صورت�تماس�با�هرگونه�حیوان،�بالفاصله�با�الکل�طبی�یا��
�مواد�ضدعفونی�کننده�استاندارد،�دست�ها�را�ضدعفونی�کنید�یا�با�آب�و

صابون�و�به�مدت�حداقل��20ثانیه�آن�ها�را�بشویید؛
�از�دست�زدن�به�چشم،�بینی،�گوش�و�دهان�در�حین�کار�در�مزرعه���

جداً�خودداری�نمایید؛

اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در مزرعه
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از�ورود�سایر�افراد�)حتی�بستگان(�به�باغ�خودداری�نمایید؛��
�در�صورت�داشتن�کارگر،�نکات�بهداشتی�را�به�آن�ها�آموزش�داده�و��

برای�آن�ها�لباس�کار،�ماسک،�کاله�و�چکمه�اختصاصی�تهیه�کنید؛
از�تماس�با�سایر�بهره�برداران�خودداری�نمایید؛��
تماس�بین�خود�و�کارکنان�را�به�حداقل�برسانید؛��
�مکان�جدایی�برای�محل�استراحت�و�نگهداری�وسایل�غذاخوردن��

تدارک�ببینید؛
بروز�هرگونه�عالئم�مانند�عطسه،�سرفه،�درد،�تب�و�غیره�در���

خودتان�یا�کارگرها�را�در�اسرع�وقت�به�اولین�مراکز�بهداشتی�اطالع�
دهید؛�و
در�صورت�بروز�اینگونه�عالئم�در�هر�یک�از�کارگران،�تمامی���

البسه،�ادوات�و�وسایل�کار�را�ضدعفونی�کنید،�تماس�ایشان�را�با�سایر�
افراد�قطع�و�گزارش�آن�را�به�نزدیک�ترین�مرکز�بهداشتی�اعالم�کنید؛

از�ورود�حیوانات�اهلی�و�وحشی�به�داخل�مزرعه�جلوگیری�کنید.��

تشکیل کارگروه فضای مجازی
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�با�توجه�به�تجارب�ارزنده�مدیران�و�کارشناسان�ترویج�استان�ها�و
�شهرستان�ها،�محققین،�مروجان�مسئول�پهنه�های�کشاورزی�و�کارشناسان
بخش�خصوصی،�به�منظور�بهره�گیری�از�تجربیات�و�دانش�موجود،�الزم�

است�اقدامات�زیر�صورت�گیرد:



نصب�سامانه�پیام�رسان�آموزش�و�ترویج�کشاورزی�)پات(���
توسط�همه�مروجان�و�کارشناسان�پهنه�ها�و�محققان�معین؛

�ساماندهی�یا�ایجاد�کارگروه)های(�فضای�مجازی�در�سطح�استان،��
�شهرستان،�دهستان�یا�پهنه�های�کشاورزی�توسط�ادارات�ترویج�استان�و

شهرستان،�مراکز�جهادکشاورزی�یا�مروجان�پهنه�ها؛
�عضویت�تمامی�ارکان�واحدهای�نظام�نوین�ترویج�کشاورزی��

�)دولتی�یا�غیردولتی�مرتبط(�از�جمله�محققین�محصولی�و�موضوعی
�مرکز�تحقیقات�و�آموزش�کشاورزی�و�منابع�طبیعی�در�فضاهای

مجازی�ایجاد�شده؛�
زن��� تسهیلگران� ترویجی،� مددکاران� کشاورزان،� عضویت�

روستایی،�کشاورزان�نمونه،�اعضای�شوراهای�اسالمی،�دهیاران�
و� استان� ترویج� هماهنگی� مدیریت� توسط� مجازی� فضای� به�

ادارات�ترویج�شهرستان�ها؛
�در�صورتی�که�کشاورزان�و�بهره�برداران�دارای�امکانات�الزم��

�برای�دسترسی�به�فضای�مجازی�نباشند،�از�ظرفیت�سایر�اعضای
خانواده�برای�این�کار�استفاده�شود.
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اقدامات مهم در تبادل و انتقال دانش و اطالعات از 
طریق سایت ها و کانون های یادگیری

کارشناسان�بخش�خصوصی�به�عنوان�بخشی�از�نظام�ترویج،���
با�بهره�بردار�سایت/�کانون�اصلی�ارتباط�مستقیم�دارند.�بنابراین�باید�

نکات�پیشگیرانه�و�بهداشتی�را�در�این�ارتباطات�رعایت�کنند.
برنامه�"اقدام-�زمان"�که�در�کمیته�علمی�و�سیاستگذاری�استان���

با�حضور�نمایندگان�بخش�های�اجرایی�)زراعت،�باغبانی،�آب�و�خاک،�
�حفظ�نباتات�و�مکانیزاسیون(�به�تصویب�رسیده�و�به�شرکت�ها�ابالغ�شده،
از�طریق�فضای�مجازی�به�اطالع�بهره�بردار�اصلی�و�بهره�برداران�تبعی�

برسد�تا�از�برنامه�زمان�بندی�شده�مطلع�شوند.
�حداقل�3-�2روز�قبل�از�انجام�هر�اقدامی،�از�طریق�فضای�مجازی،��

زمان�دقیق�اقدام�مربوطه،�اطالع�رسانی�شود.
آنجایی�که�کارشناسان�شرکت�ها�در�شهرستان�ها�مستقر��� از�

هستند،�با�حضور�محافظت�شده،�در�سایت�اصلی�یا�کانون�یادگیری،�
�اقدام�به�تهیه�تصاویر،�فیلم�کوتاه�بدون�صدا،�فیلم�کوتاه�صدا�گذاری�شده

یا�گزارش�مدون�تصویری�کنند.�
توسط��� توصیه�ها� رعایت� و� فنون� تکنیک�ها،� اجرای� هنگام�

بهره�بردار�اصلی�هر�سایت،�فیلم�یا�عکس�تهیه�شود.�توصیه�می�شود�
هنگام�ثبت�فرآیند�اجرای�تکنیک�ها�و�فنون�و�توصیه�ها،�اقدامات�

تشریح�گردد�و�صدا�ضبط�شود.
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کارشناسان�بخش�خصوصی،�تصاویر،�گزارشات�یا�فیلم�های���
تهیه�شده�را�از�طریق�فضای�مجازی�با�محققان�و�کارشناسان�ترویج�

به�اشتراک�بگذارند.�
پس�از�تایید�محتوای�فنی�تصاویر،�فیلم�کوتاه�بدون�صدا،�فیلم���

�کوتاه�صدا�گذاری�شده�یا�گزارش�مدون�تصویری�توسط�محققان�مراکز
تحقیقات،�تولیدات�در�فضای�مجازی�بارگذاری�شوند.

اطالعات�جمع�آوری�شده،�از�طریق�فضای�مجازی�با�کشاورزان���
به�اشتراک�گذاشته�شود.�

اقدامات الزم از طریق رسانه های جمعی ترویج

از�آنجایی�که�برای�هر�محصول�در�شهرستان�ها،�برنامه�"اقدام���
-�زمان"�تهیه�شده،�این�برنامه�در�اختیار�تمامی�اعضا�و�بهره�برداران�

قرار�گیرد.
�نشریات�ترویجی�و�بروشورهایی�که�تهیه�شده�در�فضای�مجازی��

بارگذاری�شود.
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�پیام�ها�و�توصیه�های�ترویجی�توسط�مروجان،�کارشناسان�ترویج�و��
محققان�بارگذاری�شود�و�چگونگی�بکارگیری�آن�ها�تبیین�شود.

فعالیت�های�مربوط�به�بکارگیری�تکنیک�ها�و�فنون�مزرعه�ای���
از�طریق�فضای�مجازی�در� که�در�مرحله�قبل�توضیح�داده�شد،�

اختیار�بهره�برداران�قرار�می�گیرد.
مدیریت�هماهنگی�ترویج�کشاورزی،�هماهنگی�الزم�را�برای���

بهره�گیری�از�ظرفیت�صدا�و�سیمای�استان�بعمل�آورد�تا�به�این�
طریق:
امکان�حضور�محققان�و�کارشناسان�ترویج�در�صدا�و�سیما���

عرصه�ای،� شرایط� با� متناسب� و� شده� فراهم� تلویزیون(� و� )رادیو�
دستورالعمل�ها�و�راهکارهای�مدیریت�مصرف�آب�و�مدیریت�مزرعه�

را�بیان�کنند.
قرار�گرفته�و�در��� اختیار�صدا�و�سیما� فیلم�های�آرشیوی�در�

زمان�های�مشخص�پخش�شود.
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زیرنویس�برای�شبکه�استانی�توسط�محققان�مرکز�تحقیقات�و���
کارشناسان�ترویجی�تهیه�شود.

تماس�تلفنی�کارشناسان�بخش�خصوصی�با�بهره�بردار�اصلی�و���
ارائه�توضیحات�الزم�مطابق�با�برنامه�اقدام�زمان

�ارائه�توصیه�های�زراعی�و�باغی�و�مدیریت�مصرف�آب�با�ارسال���
پیامک�به�بهره�برداران.

برگزاری�مسابقات�پیامکی�و�دریافت�بازخوردهای�آن.��
اطالع�رسانی�پیامکی�به�بهره�برداران�در�مورد�زمان�و�موضوع���

برنامه�های�صدا�و�سیما�

کارشناسان��� و� استان� ترویج� هماهنگی� مدیریت� کارشناسان�
بخش�خصوصی�نسبت�به�احصا�بازخوردها�اقدام�کنند�و�نتیجه�آن�
را�در�اختیار�مدیریت�هماهنگی�ترویج�و�محققان�مراکز�تحقیقات�
یا� بازخوردها�می�تواند�به�صورت�صوتی،�تصویری� این� قرار�دهند.�

فیلم�کوتاه�)مصوت�یا�صامت(�باشد.

پیگیری بازخوردهای اقدام
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