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مقدمه

تاکنون بیماری زایی ویروس کرونا در دامهای اهلی به ویژه گاوشيري و
گوساله پرواري به اثبات نرسیده است .گاوداران ،کارگران و خانوادههاي
آن ها میبایست اقدامات بهداشتی الزم را برای پیشگیری از شیوع بیماری
کرونا مراعات کنند .آلودگی دامها ،ساختمان ،تأسیسات و تجهیزات
به این ویروس ،میتواند آلودگی منابع انسانی یعنی دامدار ،کارگران و
خانوادههاي آنان را موجب شود .بر همین اساس ضروری است به منظور
قطع زنجیره تکثیر ،انتشار و شیوع این ویروس ،موارد بهداشتی به طور
دقیق رعایت شود.

الف) وظایف مدیران واحدهای پرورش گاو شيري و
پرواربنديگوساله
 مطلع نمودن کارکنان واحد از خطرات این بیماری و نصب
دستورالعمل های بهداشتی در تابلوی اعالنات
 اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیری از ورود غیرضروری افراد
به واحدها
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 محدود نمودن تردد کارگران به داخل و خارج از گاوداری
 بررسی مستمر سالمتی کارگران از نظر عالیم ابتال به کرونا
 تهيه و در اختیار قرار دادن لوازم و ملزومات بهداشتی از

قبیل لباس کار ،دستکش ،ماسک و مواد ضدعفونی کننده مناسب
برای پرسنل واحد
 قرار دادن کمد اختصاصی برای هر کارگر در رختکن

ب) الزامات برای کارگران و کارکنان واحدهای گاوداری
استفاده از لباس کار ،چکمه ،ماسک ،کاله و دستکش
مناسب (ضروری است هر کارگر  2دست لباس کار داشته باشد و
به طور مرتب شسته شوند)
 خودداری از دست دادن و روبوسی با سایر افراد
 پرهیز از دست زدن به چشم ،بینی و دهان
 شستشوی کامل دستها حداقل به مدت  20ثانیه با آب و
صابون و ضدعفونی با ژلهای حاوی الکل  70درصد
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  جلوگيري از ورود کودکان به داخل واحد پرورش
 دوش گرفتن کارگران بعد از کار روزانه
 پرهیز از تجمع در زمان استراحت و صرف غذا
 پرهیز از استفاده مشترک از ابزار (در صورت عدم امکان تهیه
ابزار به میزان کافی ،ابتدا ابزار ضدعفونی شود و بعد مورد استفاده
قرار گیرد)
 کاهش تماس نزدیک با دامها
 تمیز و ضدعفونی نمودن تمامی وسایل شیردوشی و سالن
شیردوشی به ویژه خرچنگی در هر مرحله شیردوشی
 تعویض دستکش شیردوشی پس از هر بار شیردوشی
 شستشوی مستمر دیوارها ،درها و لوازم در معرض تماس کارگران
 ضدعفونی مستمر لوازم تیمار دامها
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 پاک سازی مستمر مدفوع دامها با رعایت شرایط بهداشتی
 ضدعفونی دستها قبل و بعد از تماس با مکملها و داروهای

مورد استفاده در گاوداری

 پرهیز از تماس مستقیم با افراد متفرقه
 رعایت حداقل تعامل و ارتباط خانواده و فرزندان کارگران

مقیم در گاوداری با یکدیگر

 پرهیز از انتقال لباس کار و چکمه به داخل محل سکونت

پ) رعایت بهداشت ساختمان و تاسیسات
 ضدعفونی وسایل نقلیه و احشام در محل ورودی دامداری (چاله
گندزدایی)
 ضدعفونی محوطه ،تمامی ساختمان ها و تأسیسات دامداری

با محلول فرمالین  37درصد به میزان  1تا  5لیتر در هر تن
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 جلوگیری از ورود سایر حیوانات خانگی به گاوداری
 جلوگیری از ورود سایر حیوانات اهلی به گاوداری
 رعایت قرنطینه برای دامهای خریداری شده
 انتقال و هدایت فضوالت و شیرابههای سطحی موجود در

آغل و بهاربند به چاه دفع فاضالب

 تعین کارگر اختصاصی برای هر سالن یا بهاربند به صورت
جداگانه
 انجام آزمایش میکروبی آب مصرفی هر ماه یک بار
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 خودداری از مراجعه به واحدهای دامداری مجاور یا موجود در منطقه
 بستن در سالن های پرورش در مواقع ضروری
 تردد کارگران از معابر مشخص و ضدعفونی منظم معابر
 مبارزه با جوندگان موذی از قبیل موش
 رعایت اصول تغذیه بهداشتی و جلوگیری از ریخت و پاش

مواد غذایی پاي آخور

ت) رعایت موزاین بهداشتی درخرید نهادههای مورد

نیاز (دام زنده ،علوفه ،اقالم دارویی)

 خرید اقالم مورد نیاز از مکانهای معتبری که الزامات بهداشتی

را رعایت میکنند.

 ضدعفونی نمودن اقالم بستهبندیشده
 پرهیز از جابهجایی غیرضروری اقالم در دامداری
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ث) رعایت موازین بهداشتی در جمعآوری و فروش

محصوالت

 جلوگیری از تماس دستکشهای آلوده با ظروف
 استفاده از ظروف تمیز و ضدعفونی شده
 استفاده از بیدون های آلومینیمی حمل شیر
 نگهداری شیر در دمای  4درجه سانتیگراد تا موقع تحویل

به مراکز جمع آوری شیر و بستهبندی محصوالت فرآوری شده

ج) رعایت موازین بهداشتی در حمل و نقل
 استفاده از وسایل نقلیه مسقف و ضدعفونی شده

چ) رعایت موزاین بهداشتی در دفع بهداشتی تلفات

دامی و ضایعات

 دفع بهداشتی دام های تلف شده و ضایعات دامی با استفاده از

کوره الشهسوز يا استفاده از چاه تلفات (روی الشهها به میزان  20تا

 25سانتیمتر با آهک پوشانده شود)
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 انتقال و نگهداری دام های مشکوک و بیمار به مکان جداگانه و دور

از سایر دام ها

ح) توجه به توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی
 توجه به توصیهها و پیامهای مروجان مسئول پهنه
 به کار بستن توصیهها و دستورالعملهای شبکه دامپزشکی
 توجه و به کارگیری توصیههای دامپزشک گاوداري
 ارتباط با مراکز بهداشتی برای کسب اطالعات موثق بهداشتی
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