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ویروس کرونای جدید (بیماری کووید  )19چیست و
چه چیزی باعث آن میشود؟
ویروس کرونای جدید ،یکی از انواع ویروسهای خانواده کرونا است
که در انسان بیماری ایجاد می کند .این ویروس می تواند از فرد مبتال
به سرعت به افراد دیگر سرایت کند .افراد بسیاری در سراسر جهان و
ایران به بیماری کرونا مبتال شده اند .این بیماری تاکنون موجب مرگ
هزاران نفر در جهان شده است.

آیا پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری باعث انتقال
کرونا ویروس جدید می شود؟
 تاکنون شواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از طریق کرم ابریشم

به انسان گزارش نشده است .ویروس کرونا از طریق انسان به انسان
منتقل می شود .پرورش  دهنده کرم ابریشم ممکن است به عنوان یک
انسان ،ناقل ویروس باشد .البته اخیرا ً انتقال ویروس کرونا به وسیله
حیوانات گزارش شده است.
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 انتقال ویروس در شغل نوغانداری ممکن است از طریق وسایل و

ادوات کار آلوده مانند جعبه تخم نوغان ،سبد برگ چینی ،قیچی،
داس ،سینی های پرورش و غیره بر اثر تماس یا ترشحات فرد آلوده
صورت گیرد.
 ویروس کرونا ممکن است از طریق برگ توت آلوده (در برگ خانه)

به سایر پرورش دهندگان کرم ابریشم در جایگاه پرورش کرم ابریشم و
سایر افراد منتقل شود .همچنین این ویروس ممکن است از طریق
پیله های آلوده شده در جایگاه پرورش توسط فرد بیمار به تولیدکنندگان
الیاف ابریشم یا خریداران پیله تر منتقل شود.

اقدامات پیشگیرانه در نوغانداری
 شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده
مجاز ،به ویژه قبل و بعد از کار در توتستان و جایگاه پرورش کرم ابریشم
ضروری است.
 استفاده از دستکش ،ماسک و لباس کار در زمان عملیات
برگ چینی و پرورش ضروری است.
 ادوات ،وسایل و جایگاه پرورش کرم ابریشم ،می بایست پیش و
پس از انجام عملیات روزانه با استفاده از مواد ضدعفونی کننده
مجاز گندزدایی شوند.
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 عبور بخار آب با حرارت  100درجه سانتی گراد به مدت

بیش از  30دقیقه یا شعله افکنی برای گند زدایی سالن پرورش
(قبل از شروع پرورش) مؤثر است.
 استقرار حوضچه آب آهک در ورودی نوغان داری برای ضد عفونی
کفش ها الزامی است.
 هنگام ورود به جایگاه پرورش کرم ابریشم از کفش خاص
آن محل استفاده شود.
 همواره سعی شود شرایط تهویه مناسب در جایگاه پرورش
کرم ابریشم فراهم باشد.
 تماس نزدیک با سایر نوغانداران ،کشاورزان و سایر افراد تا
حد ممکن به حداقل برسد .فاصله حداقل  2متر در مالقات های
ضروری با دیگران رعایت شود.
 از افراد دارای نشانه های بیماری کرونا (سرفه ،عطسه ،تب یا

تنگی نفس) دوری کنید.
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 در محیط کار تولید الیاف ابریشم از پیله نوغان ،سطوح،

دستگاهها و وسایل مورد استفاده قبل و پس از تولید تمیز و
گند زدایی شود.
 نوغانداران مناطق با آب و هوای سرد و مرطوب دارای

شرایط مساعدتر برای رشد ویروس کرونا ،ضروری است نسبت
به رعایت نکات بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی توجه بیش تری
داشته باشند.
 کودکان معموالً عالقمند هستند در نوغانداری به والدین خود

کمک کنند .کودکان ممکن است عالیم بیماری کرونا را نشان ندهند
در حالی که ممکن است عامل انتقال بیماری به پیله ها و جایگاه
نوغانداری و سایر افراد خانواده باشند .رعایت اصول بهداشتی و
شست وشوی دست کودکان پیش از شروع به کار بسیار مهم است.
 اگر نشانه های بیماری کرونا را احساس کردید ،سریع به مراکز

درمانی مراجعه کنید .در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش ها،
سریعاً همه لباس های شخصی و کار ،ادوات و وسایل و جایگاه

پرورش کرم ابریشم ضدعفونی شود.
 در هنگام کار در نوغانداری از خوردن و آشامیدن خود داری کنید.
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