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مقدمه
در اثر بيماري انفلوانزاي فوق حاد پرندگان تا كنون سه پاندمي ايجاد شده كه منجر به بروز 

.يده و در مواردي حتي اقتصاد كشورها را به مخاطره انداخته استخسارات جاني و مالي فراوان گرد

اين تجربيات تلخ مسئوالن بهداشتي كشورها شيوع مجدد اين بيماري در ميان جمعيتهاي ماكيان  توام با 

را بر آن داشته است تا با بكار بستن اقداماتي از بروز مجدد پاندمي جديد ديگري كه مي تواند حيات 

. ز مردم را به مخاطره اندازد جلوگيري نمايندجمع كثيري ا

 چه در مرغداري هاي صنعتي و چه  دامي هايروشهاي متنوع كنترل اين بيماري در ميان جمعيت

در مرغداني هاي سنتي اهميت كنترل و نظارت هاي بهداشت محيطي را بيش از پيش نشان مي دهد 

 مي تواند كارگران شاغل در مرغداري ها و نقش بهداشت حرفه اي در كنترل شرايطي كهضمن اينكه

يا افراد اكيپهاي مبارزه را به بيماري آلوده ساخته و موجبات نوتركيبي ويروس بيماري را فراهم آورد 

بدين لحاظ دستورالعمل پيش رو در مركز سالمت محيط و كار با هدف فراهم نبايد ناچيز شمرد 

اران بهداشت محيط و حرفه اي تهيه و تنظيم و به آوردن بستر مناسب و جايگاهي فعال براي همك

تهيه و تنظيم چنين دستورالعملهايي نيازمند كار . معاونتهاي بهداشتي سراسر كشور ابالغ گرديده است

 خوشبختانه در تدوين اين دستورالعمل به اين كهفراوان و در دسترس داشتن منابع معتبر و متنوع است

بع موجود در تدوين اين دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته و تماماً آخرين منا. مهم توجه شده است

.رفرانسهاي معتبر سازمانهاي بين المللي درگير در موضوع بوده اند

در پايان ضمن تشكر از همكار محترم آقاي مهندس مهرداد ضرابي كه بار تدوين اين 

ان بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي به تنهايي به دوش كشيده اند از همه همكاردستورالعمل را 

درخواست دارم در اجراي مفاد اين دستورالعمل نهايت دقت را به خرج داده و با همكاري تنگاتنگ با 

ساير سازمانها، نهادها و ارگانهاي درگير در اين موضوع، موجبات موفقيت برنامه هاي پيشگيري از 

.بيماري را به سهم خود فراهم آورند

                                                                       دكتر مصطفي غفاري
                                                                         رئيس مركز سالمت محيط و كار 
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ال حاضر در ميان  يك بيماري بسيار مسري در طيور است كه در حپرندگانبيماري انفلوانزاي 

تماس با ماكيان مبتال و مدفوع آنها يا گرد و غبار و .ماكيان در آسيا به حالت اپيدمي در آمده است

اين توصيه ها به اين دليل ارائه . خاك آلوده به مدفوع آنها مي تواند موجب بروز عفونت انساني شود

مي موجود در ميان ماكيان ديده شده است مي شوند كه مواردي از عفونت و ابتالي انساني مرتبط با اپيد

:اين توصيه ها در صورتي كه اطالعات جديدي بدست آيد به روز خواهد گرديد. 

دستورالعمل حفاظت شغلي در افرادي كه با حيوانات آلوده تماس دارند

ارند تهيه   در شرايط با خطر باال قرار د       HPAIاين دستورالعمل براي استفاده افرادي كه در زمان طغيان          

همچنين از جمله ديگر اهداف تهيه اين دستورالعمل كاستن از خطر گسترش ويروس در . گرديده است

:ميان مردم ارائه مي گردد

پرسنل قبل از مشاركت در برنامه بايد آموزشهاي الزم در خصوص نحوه استفاده از وسايل -1

.را دريافت كرده باشند) مي شوند گفته PPEكه از اين پس در اين دستورالعمل (حفاظت فردي 

كليه كارگراني كه در ارتباط با ماكيان، محصوالت حاصل از ماكيـان و فضـوالت آنهـا هسـتند يـا                -2

در ايـن   . ممكن است در ارتباط قرار گيرند بايد مورد تزريق واكسن انفلوانزاي انساني قـرار گيرنـد               

 بهداشـت درمـان و آمـوزش        خصوص رعايت دستورالعملهاي مركـز مـديريت بيماريهـاي وزارت         

.پزشكي الزامي است

:در صورتي كه وجود بيماري در پالتهاي كشور مورد تاييد مقامات صالحيتدار قرار گرفت
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كليه افراد بايد از تماس گرفتن با پالتهاي آلوده يا در معرض آلودگي قرار گرفته و يا مواد حاصل از          -1

.ايندآنها مثل فضوالت و از اين قبيل اجتناب نم

. كودكان نبايد با پالتهاي آلوده يا در معرض آلودگي يا هر پرنده بيمار ديگري در تماس باشند-2

مبتال بـه سـرطان يـا در حـال درمـان سـرطان يـا افـرادي كـه از                     (  افراد داراي نقص در سيستم ايمني      -3

سال، افـراد داراي بيماريهـاي   60افراد با سن باالتر از    ) داروهاي استروئيدي با دوز باال استفاده مي كنند       

انتخـاب افـراد بـراي      . قلبي و تنفسي بايد از تماس داشتن با پرندگان بيمار يا محيط آلوده اجتناب نمايند              

 و منفـك شـدن آنهـا از    "هاي ريسـك "كار در مزارع آلوده بايد شامل شيوه هايي براي شناسايي افراد      

.كار باشد

 آموزشـهاي الزم را دريافـت       AI مـورد نشـانگان بيمـاري        پرسنل درگير در كار در مزارع بايـد در        -3

.كرده و در صورت احساس هر نوع بيماري سريعاً به پزشك معرفي شوند
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 در ماكيانHPAIدستورالعمل اختصاصي براي كليه پرسنل دخيل در مديريت طغيان 

ان يـ وده يا محصوالت حاصـل از ماك كليه اين افراد بايد در هر مكاني كه با ماكيان آلوده، اماكن آل      -1

. حفاظت شوندHPAIاز جمله زباله و فضوالت در تماس هستند از خطر ابتالي به 

كارگران و افرادي كه با اجراي دستورالعملهاي صادره موافقـت نداشـته باشـند بايـد از كـار كنـار                     -2

.گذاشته شوند

وجـود امكانـات مربـوط بـه      .  باشـند  مناسب دسترسي داشتهPPEتمام افراد دخيل در برنامه بايد به    -3

Respiratory Fit Testingهمچنين اسـتفاده از وسـايل حفاظـت فـردي بايـد      .  ضروري است

.مورد نظارت و سرپرستي قرار گيرد

بتـوان پـس از      كـه    بار مصرف و يا السـتيكي و بـه صـورتي باشـد            دستكش مورد استفاده بايد يا يك     -4

در صورتي كه پاره يا آسيب ديده باشـد بايـد بـه سـرعت            همچنين  . استفاده آن را ضد عفوني نمود     

.تعويض گردد

ريت بيماريهـا اعـالم خواهـد       دستورالعمل پيشگيري دارويي افراد دخيل در برنامه توسط مركز مدي         -5

.ه افراد موظف به رعايت دقيق مفاد دستورالعمل مربوطه هستندكلي. شد

ا يك هفته پس از آخرين تمـاس بـا پرنـده يـا     افراد بايد مراقب وضعيت سالمتي خود بوده و ت  كليه  -6

مواد يـا محـل آلـوده مراقـب بـروز نشـانه هـايي چـون تـب، نـاراحتي هـاي تنفسـي مثـل سـرفه، و                              

.باشند) عفونتهاي چشمي(يس تكانژنكتيوي

در صورت بروز نشانه هاي مشروحه فـوق مراجعـه بـه پزشـك و رعايـت دسـتورالعملهاي صـادره                     -7

.  الزامي استتوسط مركز مديريت بيماريها

 ساعت پس از پايان هر گونه عارضه تـب دار در خانـه بماننـد ارائـه يـك      24كارگران بيمار بايد تا    -8

.تاييديه پزشكي در خصوص اعالم پايان تب در اين افراد الزامي است

در صورتي هر كـدام از افـراد دخيـل در برنامـه بيمـار شـدند مسـئوالن بهداشـتي موظـف بـه ارائـه              -9

.زم به افراد مرتبط با فرد بيمار مثل اعضاي خانواده وي هستندآموزشهاي ال

 مـورد آزمايشـات الزم مطـابق بـا     يدده آلودگي در تماس بوده اند بااافرادي كه با پالتهاي بالقوه آم     -10

.دستورالعملهاي مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار گيرند
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 الشه هاي آلوده دستورالعمل نحوه دفع

هدف از دفع الشه ها، مواد، محصوالت  و ضايعات حيواني پيشگيري از انتشار عفونت اسـت بـه همـين              

.دليل اين امر از جمله ضروري ترين بخشهاي مبارزه با بيماري است

:براي دفع الشه ها بايد فاكتورهاي زير را مد نظر قرار داد-1

ندطبيعت و مقدار موادي كه بايد دفن شو-

در دسترس بودن محل-

قابل دسترس بودن محل براي خودروهاي سنگين-

خاكي يا سنگي بودن محل-

سطح آبهاي زير زميني-

ميزان نزديكي به آبگيرها، منافذ يا چاهها-

نزديكــي بــه خطــوط انتقــال گــاز، آب، بــرق، تلفــن،  -

ت از اين قبيلازهكشها و فاضالب و ساير امكان

 و سـاز و امـاكن       ميزان نزديكـي بـه محلهـاي سـاخت        -

مسكوني

محدوديت از نظر ايجاد آتش و ديگر خطرات-

ــت وزش   - ــه جه ــل از جمل ــوايي مح ــرايط آب و ه ش

بادهاي غالب

در دسترس بودن امكانات كافي بار دفن اجساد-

در دسترس بودن سوخت كافي براي سوزاندن الشه ها-

وجود سازه هاي هوايي نظير خطوط هوايي انتقال برق و از اين قبيل-

طرحهاي بعدي براي كاربري محل-

. انجام شود الشه ها بايد بالفاصله پس از كشتن آنهادفع-2

الشه ها و ديگر مواد آماده براي دفع بايد مورد محافظت قرار گيرند تا امكـان دسترسـي افـراد                    -3

غير مجاز، تغذيه حيوانات خانگي و حيوانات وحشي از آنها و تماس پرندگان بـا آنهـا كـاهش          

.يابد

 صورتي كه دفع دچار تاخير گردد بايد با استفاده از ضد عفوني كننده مناسـب الشـه هـا را             در-4

.ضد عفوني نمود

.قبل از شروع كار دفع الشه ها، پرسنل بايد بطور كامل توجيه شوند-5

.استفاده از وسايل مناسب حفاظت فردي براي پرسنل درگير در كار دفع ضروري است-6
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.در داخل همان فارم آلوده باشد الشه ها بهتر است محل دفع-7

 در داخـل فـارم آلـوده شـود بـا      در صورتي كه محدوديتهاي موجود مانع از انجام عمليات دفع         -8

كسب اجازه از ستاد مركزي كنترل بيماري در منطقه يا استان نسبت به حمل و نقل الشه ها بـه                    

.محلي مناسب در خارج از فارم اقدام نمود

 ليتـري پالسـتيكي كـه       220در ظرفي غير قابل نفوذ مثل بشـكه هـاي           حمل الشه ها را مي توان       -9

.درب آنها بخوبي بسته مي شوند به انجام رساند

. فضاي خالي باالي ظرف  به دما و فاصله محل دفع تا فارم بستگي دارد-10

وسيله نقليه حمل الشـه هـا بايـد بـه آهسـتگي حركـت كـرده و توسـط اسـكورتي از پلـيس و                          -11

.ي همراهي شودكارشناسان بهداشت

ماموران اسكورت بايد تجهيزات الزم براي ضد عفوني آنچه كـه در طـول مسـير از خـودروي        -12

.حمل الشه ها بيرون ريخته مي شود به همراه داشته باشند

.كليه وسايط نقليه بايد قبل از خروج از فارم و پس از تخليه بار تميز و ضد عفوني شوند-13

 يا هر گونه شكسته شدن زنجيره ايمني زيستي بايد كتبـاً بـه             پايان موفقيت آميز عمليات حمل و     -14

.مقامات صالحيتدار منطقه يا استان گزارش شود

.شيوه مرجح براي دفع الشه ها دفن مي باشد-15

:براي انتخاب محل دفن الشه ها در خارج از فارم آلوده نكات زير بايد مد نظر قرار گيرد-16

كه تجهيزات حفر گودال و دفن الشه هـا و همچنـين            محل انتخابي بايد در دسترس باشد بطوري      -

.خودروهاي حمل الشه ها بتوانند بسادگي به آن داخل يا از آن خارج شوند

محل بايد با توجه به ميزان فاصله از آبهاي جاري، چاهها و ماندابها و حفرات آبگير، سطح آب -

زيرزميني، ميان فاصله از امكنه بخصوص اماكن مسكوني، فاصله از زمينهاي با كاربري عمومي    

مثل جاده ها، شيب زمين، نفوذ پذيري خاك، در صورت وجود الشه هاي زيـاد فضـاي كـافي     

.سازي موقت الشه ها و همچنين جهت وزش بادهاي غالب انتخاب شوندبراي ذخيره 

محل دفن بايد خاكي بوده و خاك آن نيز از مقاومـت كـافي در برابـر وزن تجهيـزات سـنگين       -

.حفاري و حمل برخوردار باشد

ايجاد مسير انحرافي براي جلوگيري از    .  جاري بر سطح محل دفن نبايد وارد حفره شوند         آبهاي-

جاري بر سطح به داخل حفره و يا جلوگيري از خـروج مايعـات خروجـي از حفـره              ورود آب   

.دفن ضروري است

در صـورت عـدم دسترسـي بـه بيـل      . براي حفر گودال استفاده از بيل مكانيكي توصيه مي شود         -

.مكانيكي از لودر، بولدوزر يا گريدر نيز مي توان استفاده نمود
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ه وسيله مورد استفاده، شرايط محـل و حجـم مـوادي            ابعاد گودال حفر شده براي دفن بستگي ب       -

عمق بايد بصورتي انتخاب شود كه حفر آن امكانپذير باشد همچنين           . دارد كه بايد دفن گردند    

ديواره آن بايد عمودي بوده و پهناي آن به گونه اي باشـد كـه بتـوان آن را از يـك طـرف پـر        

 شود پهناي آن نبايد بـيش از پهنـاي تيغـه            مثالً اگر از يك بولدوزر براي حفر استفاده مي        . كرد

.آن باشد

بايد در نظر داشت كه .  متري از الشه پر مي شود     5/2 متر كه تا ارتفاع      5عمق گودال حفر شده     -

.  متر3عرض حداكثر  . فاصله كف حفره تا سطح احتمالي آب زيرزميني بيشتر از يك متر باشد            

در هر حال حجم ظروف مورد اسـتفاده  .  داردطول گودال بستگي به تعداد الشه هاي قابل دفن     

براي حمل الشه ها مي تواند حجم گودال مورد نياز براي دفن را با توجه به نكـات ذكـر شـده                

.مشخص نمايد

خـاك باقيمانـده   . حفره بايد به صورتي پر شود كه خاك روي آن به صورت كپه شده در آيد              -

. حفره به روي آن اضافه نمودپس از پر كردن گودال را مي توان پس از نشست خاك

گودال تازه پر شده) گودال حفر و تازه پر شده  ب) الف: نحوه حفر گودال براي دفن الشه ها

40ريختـه سـپس اليـه اي خـاك بـه ضـخامت          قبل از پر كردن گودال در كف گودال آهك          -

يختـه شـده و پـس از يـك        سانتي متر روي آن قرار مي گيرد سپس الشه ها در داخل گودال ر             

ب

الف

 متر3

 متر5/2

 متر5
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٩ مركز سالمت محيط و كار

به آن اضافه كرده    Ca(OH)2 سانتي متري ديگر از خاك مقدار ديگري آهك كشته           40اليه  

.و نهايتاً گودال را پر نمائيد

محل دفن بايد پس از پايان كار مورد بازديد منظم قـرار گيـرد تـا در صـورت بـروز هـر گونـه               -

است تا محل دفن در وضع سـابق  هدف آن . مشكل نسبت به رفع آن اقدام فوري صورت گيرد 

.خود باقي بماند
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١٠ مركز سالمت محيط و كار

دستورالعمل حفاظت شغلي كارگران دخيل در كشتار و دفع 
الشه هاي آلوده يا مشكوك به آلودگي

افرادي كه در كشتار جمعي و انتقال ماكيان آلوده يا مشكوك به آلودگي مشاركت دارند بايد         -1

: استقاده نمايند شرح ذيل بهاز وسايل حفاظت فردي مناسب

لباس محافظ ترجيحاً به صورتي كه تمام بدن را بپوشاند همراه با پيش بند غير قابل نفوذ يا •

.استفاده از گان جراحي با آستينهاي داراي سر دست بلند همراه با پيش بند غير قابل نفوذ

. كه بتوان آن را ضد عفوني نمودبا دوام الستيكي هايدستكش•

. ترجيح داده مي شود) CE P2يا بر اساس استانداردهاي اروپايي  ( N95سي ماسك تنف•

در صورتي كه چنين ماسكهايي در دسترس نباشد مي توان از ماسكهاي جراحي اسـتفاده               

.نمود به شرطي كه خوبي بر صورت استفاده كننده جا بگيرد

عينك•

فوني نمود و يـا اسـتفاده    پلي اورتان تا بتوان آن را ضد ع     از جنس  چكمه هاي الستيكي يا   •

.از كاور پاي يكبار مصرف تا بتوان پس از استفاده آنها را دور انداخت

 مـداوماً بـا آب و   تمام افرادي كه در تماس نزديك با حيوانات آلوده هستند بايد دست خود را        -2

 دارنـد و نيـز      مشـاركت افرادي كـه در كشـتار جمعـي حيوانـات آلـوده             .  نمايند صابون شستشو 

.كه در نقل و انتقال آنها دخيلند بايد پس از عمليات دستان خود را ضد عفوني نمايندكساني 

در زمان پاكسازي محيطي محل دفع حيوانات كشتار شده، استفاده از شيوه هاي حفاظتي پـيش          -3

.گفته ضروري است

تمام افرادي كه در تماس با ماكيان آلوده هستند يا در مزارعي كار مي كنند كـه مشـكوك بـه            -4

.آلودگي هستند بايد تحت مراقبت مسئوالن بهداشتي محلي باشند

توصيه مي شود كه داروهاي مورد نياز براي درمان افرادي كه مشكوك بـه آلـودگي                •

ــا   ــي ب ــراي     H5N1تنفس ــوص اج ــن خص ــد در اي ــترس باش ــل در دس ــتند در مح  هس

.دستورالعملهاي مركز مديريت بيماريها الزامي است

 بايد مطابق با دستورالعملهاي موجود مورد واكسيناسـيون قـرار           اين قبيل افراد همچنين   •

گيرند تا از ابتالي همزمان آنها به انفلوانزاي انساني و طيور جلوگيري شـده و احتمـال    

.نوتركيبي ژنهاي ويروس كاهش يابد

همچنين بايد افرادي كه در كشتار جمعي ماكيان دخالت داشته و نيز ساير افراد دخيل               •

ايـن افـراد    . و اعضاي خانواده آنها تحت مراقبتهـاي بهداشـتي قـرار گيرنـد            در فرآيند   

موظفند هر گونه مشكل در سالمتي خود از جمله هر گونه بيماري تنفسي، هر بيماري               

افراد . مشابه با انفلوانزا يا عفونتهاي چشمي را به مسئوالن بهداشتي گوشزد نمايند
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١١ مركز سالمت محيط و كار

 سال 60حاد انفلوانزا مانند افراد داراي نقص سيستم ايمني، افراد باالتر از مساعد براي ابتال به بيماري 

.سن، يا افرادي كه بيماري مشخص قلب و تنفسي حاد دارند بايد از كار با حيوان آلوده اجتناب نمايند

بايد كارگران و دامپزشكاني كه در تماس با حيوان آلوده هستند مورد مراقبتهاي سرولوژيكي -5

.ندقرار گير
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١٢ مركز سالمت محيط و كار

دستورالعمل آماده سازي گوشت مرغ جهت مصرف در شرايط بروز 
پرندگانطغيان بيماري انفلوانزاي 

:  پيشگيري از آلودگي-1

. گوشت مرغ خام از گوشتهاي پخته شده يا آماده براي پختن جدا نگهداشته شود-

 خام، پخته شـده يـا آمـاده بـراي      هرگز از يك تخته گوشت يا چاقو براي آماده سازي گوشت    -

.پختن استفاده نشود

. بدون شستن دستها هرگز به غذا چه پخته شده و چه خام دست زده نشود -

 از قرار دادن گوشـت مـرغ پختـه شـده در داخـل ظرفـي كـه قبـل از طـبخ در آن قـرار داشـته                         -

.خودداري شود

: غذا بايد بطور كامل طبخ شود-2

بـه ايـن منظـور بايـد     . اي موجد بيماري را كـامالً غيـر فعـال مـي كنـد      پخت كامل غذا ويروسه -

 درجـه سـانتي گـراد رسـيده         70اطمينان حاصل شود كه تمام قسمتهاي گوشت حداقل به دمـاي            

همچنين بايد توجه شود كه هيچ بخشي از گوشت به رنگ صورتي بـاقي نمانـده يـا شـيره                    . باشد

.صورتي رنگ نداشته باشد

:رغ دقت كافي به عمل آيد در مورد تخم م-3

پرندگان پاتوژنهايي نظير ويروس مولد انفلوانزاي خود تخم مرغ مي تواند روي پوسته يا داخل -

.را حمل نمايد

 پوسته تخم مرغ را بايد با آب و كف شسته شده و پس از آن هم بايد دسـتها بـا آب و صـابون             -

. شستشو شوند

.رده روان يا شل نباشدپخت تخم مرغ بايد بصورتي باشد كه ز-

 از خوردن تخم مرغ بصورت اصطالحاً عسلي يا بكار بردن آن در مـواد غـذايي كـه بصـورت                     -

.جداً اجتناب شود) پخته نمي شوند(خام مصرف مي شوند 

: نظافت رعايت گردد-4

 پس از كار با گوشت مرغ خام و يا گوشت خام از انجماد باز شده، بايستي دستها، كليه سطوح       -

.و ظروف كامالً با آب و ماده پاك كننده شستشو داده شود
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١٣ مركز سالمت محيط و كار

 و حرفه ايدستورالعمل نحوه مقابله واحدهاي بهداشت محيط
HPAI H5N1 در شرايط بروز طغيان بيماري 

 سراسر كشور موظفند با همكاري سازمان حفاظت محيط  و حرفه ايواحدهاي بهداشت محيط -1

ود محلهـاي مناسـب بـراي دفـن الشـه هـاي آلـوده را                زيست استان يا منطقه تحت پوشـش خـ        

.نمايندمشخص 

واحدهاي بهداشت محيط و حرفه اي سراسر كشور موظف بـه ارائـه آمـوزش و مشـاوره هـاي         -2

الزم  در خصوص ايمني شغلي افراد دخيل در امر مبـارزه بـا طغيـان بيمـاري در طيـور و كليـه                        

. هستندكارگران و افراد شاغل در مرغداريها

هــت حفــظ ايمنــي زيســتي فارمهــاي پــرورش طيــور مســئوليت نظــارت و اجــراي مفــاد   بــه ج-3

اكيپ مراقبت فعال و يا مسئول اكيپ امحا         به عهده مسئول      حسب مورد  دستورالعملهاي صادره 

. است مطابق با دستورالعملهاي سازمان دامپزشكي كشورو معدوم سازي

پذير نباشد واحدهاي بهداشت محيط به در صورتي كه دفع الشه ها در محل فارم آلوده امكان           -4

درخواست باالترين مقام مسئول مبارزه با بيماري هـاي دامـي و بـا همكـاري سـازمان حفاظـت        

محيط زيست محل و اداره مبارزه با بيماريهاي استان يـا منطقـه تحـت پوشـش بايـد نسـبت بـه                       

ر خصـوص حسـن     معرفي محلي ايمن بر اساس دستورالعملهاي صادره اقدام و نظارت كـافي د            

حفظ ايمني زيستي در حين حمل و نقل، بكارگيري وسايل حفاظت فردي در حـين             (انجام كار 

.به عمل آورند) كار و ساير موارد از اين قبيل 

واحدهاي بهداشت محيط و حرفه اي سراسر كشور موظفند به محض درخواست واحد مبارزه              -5

آشـپزها، فروشـندگان مـرغ و        معرفـي    با بيماريهاي استان يا منطقه تحت پوشش خود نسبت بـه          

 فروشندگان پرندگان دست  وافراديكه با ماكيان اهلي زنده يا اخيراً كشته شده در تماس هستند    

 جزئيـات  .آموز جهت انجام اقدامات پيشگيرانه اقدام و پيگيـري هـاي الزم را بـه عمـل آورنـد            

.شخص خواهد ساختاقدامات پيشگيرانه را دستورالعملهاي مركز مديريت بيماري ها م

واحدهاي بهداشت محيط و حرفه اي سراسر كشور موظفند بـه محـض اعـالم اداره مبـارزه بـا                     -6

 تحت پوشش منطقه در بهداشتينظارتهايبيماريهاي منطقه تحت نظارت خود نسبت به تشديد   

خود اقدام و از عرضه مرغ و تخم مرغ خارج از نظارت شـبكه دامپزشـكي و بهداشـتي كشـور                     

. به عمل آورندجلوگيري

.عرضه مرغ زنده در شرايط اعالم طغيان بيماري در منطقه ممنوع است-7

. اكيداً ممنوع است توسط فروشندگانشستشوي مرغها-8
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١٤ مركز سالمت محيط و كار

سـل و سـاير     ، شني عرضـه ناگـت، جوجـه كبـاب، فيلـه         ،در شرايط اعالم بروز طغيان در بيماري      -9

. ممنوع است باشده كردن الشه كه نيازمند شق و كالً هر گونه اقدامي خامپرندگانمحصوالت 

واحدهاي بهداشت محيط و حرفـه اي سراسـر كشـور موظفنـد آموزشـهاي الزم در خصـوص                   -10

پيشگيري از ابتالي به بيماري، ايمني غذايي و رعايت اصول بهداشتي در تهيـه مـواد غـذايي از        

.  را به كسبه تحت پوشش فعاالنه ارائه دهندپرندگانمواد خام 


