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    دومنسخه 
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 خالصه:

 19-یادی افراد جامعه به بیماری کوویدز یاست که روزانه تعداد ( وسیعیBiowarfare) یستیجنگ ز یکیاد، درگیر زه احتمال بکشور 

هموطنان   زدر نهایت تعدادی ا  دارند و  زدرمانی مراجعه و بستری می شوند و تعدادی به مراقبت های ویژه نیا  زمبتال می شوند، تعدادی به مراک

  .شوندیکشته م یستی نابرابرزتهدید  این در صحنه

زمان  نیاآنچه در  ،ندارد یتیاهم گریدهم  مانبر است وزهم بسیار  است( bioweapons)یستیز یسالح ها یک روسیو نیا کهنیااثبات 

 زا یعیوس فیدر طول طو [ 5]نوپدید و ناشناخته است ، [4] ،و کشنده یتهاجم اری[ بس2] دیجد روسیو نی[ ا1است که] نیا اهمیت دارد

 و جهان  تمام کشور بایتقر [5]گسترش یافته و ما  کشور میان چین و ایاالت متحده امریکا در یست محیطیزو  صادی، روانیجنگ های اقت

دست رفته  زتهدید ا زیستی قبل ازاقدامات دفاع  زگرچه کمی دیر است، یعنی بخشی ا. گیر شده است [ امروز عالم6و] آلوده ساخته است را 

حین مانی زدوره برای  (Total Biodefenseیستی )زرویکرد دفاع همه جانبه و یکپارچه  با باید زامروکه   ستا  ترین موضوع اینمهماست، 

     توسط تمامی ارکان نظام پیش بینی و به مورد اجرا گذاشته شود.  اقدامات اساسی تهدید زو پس ا

را بیش از گذشته  واناتیانسان و ح قابل انتقال بین یها یرمایب یدامپزشکان و پزشکان بررو نیب یهمکار تیاهم عالم گیری ویروس کرونا

و پیرادامپزشکان به  دامپزشکان سازمان ها و نهادهای ملی فنی و اجرایی و آموزشی و پژوهشی دامپزشکی، واین رو،  زانمایان ساخته است. 

بالینی،  اقدامات اصولی و کاربردی یم برنامه ها وبا تدوین و تنظ "عمومیبهداشت  دامپزشکی در خدمت خط مقدم گمنام و سربازان" عنوان

 یست زو محیط  سالمت انسان و حیوانات اهلی، خانگی و همراه و حیات وحشبهداشت و تشخیصی و مراقبت و پایش مستمر امور مرتبط با 

 ط ی و مح وانیتداخل انسان، حاط و )ارتب سالمت واحد کردیبا رو با منشاء دامی بهداشت، ایمنی، امنیت و دفاع غذایی ی اصولزپیاده سا و

درگیر  دامپزشک صاحبان حیوانات و اعضای خانواده آنان و همکاران، اطمینان و تضمین الزم را برای عموم مردم ،در سراسر کشور (ستیز

 فراهم نمایند.  

ی ، پزشکی و دامپزشکو گروه های بهداشتی  بسیاری از کارشناسان  ، تاکنون2019طغیان بیماری در ووهان، چین در اواخر دسامبر    زمان آغاز  زا

شی در ارتباط با موضوعات مختلف و مرتبط با زرسمی و سازمانی و غیر رسمی راهنماها، دستورالعمل ها و آئین نامه های فنی، اجرایی و آمو

همه گیری های مشابه  مقایسه با تدوین و منتشر ساخته اند که در نوع خود و در( SARS-Cov-2) 2-یکوو-سارسهمه گیری ویروس 

 گذشته بی سابقه می باشد. 

 یم یاهل واناتیح ایآ پاسخ می دهد:می خواهد  19-در ارتباط با کووید را دامپزشکان صاحبان حیوانات و دو سوال مورد عالقه این راهنما

در اثر تماس مستقیم یا قطرات    یگرانیا د  خود وبه همنوعان و صاحب  می توانند  و آن را    شوند  و بیمار  آلوده  2  یکوو-سارس  روسیتوانند به و

 عمل نمایند. 2-کووی-ناقل مکانیکی برای انتقال سارس به عنوان یک شیء همانندتوانند  یمآیا حیوانات  و ، منتقل نمایند تنفسی

)سگ و  یخانگ ناتاویح قیاز طر 2019 دیجد روسیمراقبت و کنترل انتقال و انتشار کروناو یراهنما (،1399)دهم فروردین  نسخه اول

در دسترس بطور مختصر تنظیم شده است.  و اخبار با مروری بر منابع رادامپزشکانیو دامپزشکان و پ  یخانگ واناتیصاحبان ح ژهیو، گربه(

و  فضاتر رسانی و در بسزرو ماهانه به حداکثر مانیزه را برطرف نماید. در نهایت سعی خواهد شد در دوره زهای اولیه این حوزامید است نیا

در این متن ممکن است اشکاالت فنی و ادبی وجود داشته باشد، نقطه نظرات شما به تکمیل و اصالح نسخه  . گرددنشر زی بازشبکه های مجا

 های بعدی آن کمک خواهد کرد. 

به عنوان یک ویروس نوپدید   19  -ی مربوط به بیماری کوویدها  افتهیروبه رشد و تکمیل  و مدیریت دانش    ، نگهداریاین راهنما به منظور ثبت

تهیه   ورده های آنهاآات و فرتماس با حیوانو    ی در هنگام کاراحتیاط  اتاقدامارائه راهنمای  و    انسانی و حیوانی  جمعیت های  بین  گردشقابل    و

 مواجهه است که با نقطه نظرات شما همکاران اصالح و تکمیل خواهد شد.  علمی، فنی و ادبی حتما با ضعف ها و کمبودهای ،شده است

 

 مقدمه:

 یبهداشت عموم  یخطر جهان  کی( به عنوان  SARS-Cov-2)با نام    دیجد  روسیکروناو  دربارهرا    یجهان  ینگران  نیچ  در مردم  یپنومون  طغیان

در  تداشد، که در اب ییشناسا 2019علت ناشناخته در دسامبر سال با  یپس از اطالع از موارد پنومون دیجد روسیجلب کرده است. کروناو

توسط مسافران به  یماریب نیا سپس و شد ییقبالً شناسا نیداده شد. هزاران مورد در چ صیشخت ، چینیاستان هوبئ تختیشهر ووهان، پا
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 نیبه فرد وجود نداشت. در چند هفته گذشته، با ا فردانتقال    یبرا  یمشخص  شواهد  چیصادر شده است. در ابتدا، ه  گرید  یاز کشورها  یاریبس

 شده است. دییتا یقطرات تنفس قیاز طر 2 -یکوو-سارس ویروسبه فرد  فردحال، گسترش 

. در حال حاضر، نبودآن مشخص  وعیش قیشود، هنوز منبع دق یگزارش م سراسر جهاندر  یماریب نیاز ا یشتریکه روزانه تعداد ب یحال در

باور اما  .در حال انجام است شتریب قاتیوجود ندارد، و تحق روسیخاص به عنوان مخزن و یوانیح بانزمی کیبر وجود  یمبن شواهدی چیه

از  یکیبوده است، در  چه خوارر، نوعی مونیآن در گوشت خفاش و پنگول یکه منشا احتمال دیجد یکرونا روسیاست که و نیبر ا یعموم

 شده است. افتی ینیچ وحشاتیح واناتیح یبازارها

 عالم گیر یماریب کی( Covid-19)19 -دکووی بیماری یا دیجد روسیاعالم کرد که کروناو ی، سازمان بهداشت جهان2020مارس  لیدر اوا

 واناتیح ریها، گربه ها و سا سالمت سگ نگران بلکه ،هستندخودشان  ینگران سالمت نه تنها ، مردمروسیو انتشاراز  یاست. در وحشت ناش

باعث شده صاحبان  ها ظاهر شده اند و در عکس یاجتماع  یکه ماسک صورت دارند در رسانه ها ییها سگ .باشندمی  زیخود را ن یخانگ

 رند؟یبگ روسیتوانند کروناو یم و گربه ها ها سگ ایدر همه جا از خود بپرسند: آ یاهل واناتیح

 شواهدی   چیه  اعالم کرده که  (OIEجهانی بهداشت دام)مان  ز( و ساCDC(، مرکر پیشگیری و کنترل بیماری ) WHO)  یبهداشت جهان  سازمان

 دودر هنگ کنگ و تشخیص دو مورد سگ  زپس اهمچنین  .وجود ندارد روسیبه کروناو اتییا خدمهمراه  خانگی و واناتیبر آلوده شدن ح

 مبنی یدر حال حاضر شواهد  2 -یکوو-سارس روسیوآلوده به  و هنگ کنگ و یک مورد ببر در ایاالت متحده آمریکا یکژمورد گربه در بل

 آنها ممکن است نکهیا ایباشند  برای انسان کروناویروس جدید عفونت منبعنند توا یم جمله سگ و گربه زا و همراه خانگی واناتیح نکهیبر ا

     شوند، وجود ندارد. مبتال به آن

وجود ندارد که مردم  یشواهد چیه رایوحشت نکنند، ز خواستند که از مردم مان های مختلفزسا واناتیکارشناس بهداشت ح مسئولین و

را به  روسیو ای نشدند ماریبگربه ها و سگ ها  زنی چینسارس در  2003 در همه گیریوند. لوده شخود آ یخانگ واناتیح لهیبتوانند به وس

 نکردند.انسان منتقل 

تصور فرد به فرد در حال انتشار است.  سرچشمه گرفته است، اما اکنون از    یوان یمنبع ح  کیاز  ،  2  -یکوو-سارسرسد    یکه به نظر م  یحال  در

. در حال حاضر، اتفاق می افتدعطسه  ایسرفه  هنگام آلوده فردشد توسط   دیتول یقطرات تنفس قیاً از طرد عمدتبه فر فرد انتشارشود که  یم

 . ابدی یم انتشارافراد  نیب داریپا ایو  یبه راحت روسیو نیکه چگونه ا ستیمشخص ن

 یاتیانجام شده است، و تعداد نشر یکوتاه اریدر مدت زمان بس 2-یکوو -سارس و ویروس 19-بیماری کووید درباره یسابقه ا یب قاتیتحق

شود   یوجود دارد که منجر م  قیدر جهان تحق "بار  نیاول  یبرا"رقابت گسترده    کیحال،   نیاست. در ع   زیانگ  رتیکه آنها را منتشر کردند، ح

چاپ مانند  شیپ  یها تیسااز مقاالت در  یاریغلط ارائه شود. بس یها یریگ جهینت ای یاز جمله مطالعات سطح یمطالب و موضوعات

BioRxivیکنند تا قبل از بررس یریرا بارگ یتوانند مقاله ا یشوند که به موجب آن محققان م یم یبارگذار یدی، به عنوان بستر نسبتاً جد 

 یادیات را تا حد زالع اط  انیجر  رایباشد ز  دیمف  اریها بس  یماریب  انیطغ  طیتواند در شرا  یم  نی. اردیعموم قرار گ  دیخود، در معرض د  انیهمتا

چاپ هرگز   شیپ  یها  تیدر سا 19-دیاز مقاله کوو  یادیحال، احتماال تعداد ز  نیبا ا اما، باید با دقت بررسی و تفسیر شود.  بخشد.  یسرعت م

 د، یکن ریتفس تانخودرا  دانش ارائه شده تیفیک دیبتوان دیشما با رایکند، ز یم جادیچالش ا کی نیشود. ا یمنتشر نم پائین تیفیک لیبه دل

واسط  زبانیمارها م نکهیبر ا یمبن هیاول شنهادیمثال، پ  یبرا .دیباش یخود متک انیهمتا یبررس ندیکار به فرآ نیانجام ا یبرا دیتوان یو نم

قرار گرفت.   ییاعتنا  یمورد ب  باًیساعت از انتشار آن تقر  24  یبه خود جلب کردند، اما در ط  ار  یاریهستند، توجه بس  2-یکوو  -سارس  روسیو

پس از  یرا به خود جلب کرد، و اندک یادیچاپ توجه ز شیپ  کیبه عنوان  واناتیدر ح 2-یکوو -سارس ه یاول یمطالعه تجرب کیدر مقابل، 

 باال منتشر شد. ریشاخص تأث مجله ای باآن در 

 

 یافته ها:

  دست آمده است:ب یرزدر سراسر جهان یافته های  19-در حین طغیان بیماری کووید امروز به تا

-آلوده سارس یا مربی بیماری با صاحبان کینزد در تماس 2-کووی-به ویروس سارس آلوده واناتحی شده گزارش موارد یتمام •

 کردند.  یم یزندگ 2-یووک
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 به انسان گزارش نشده است. و یا حیات وحش سگ، گربه زانتقال ویروس ااز  یمورد چیه •

مایش زمی کردند در آ یزندگدر هنگ کنگ  2-یکوو-سارس روسیو به حبان آلودها صاکه ب بدون عالمتو دو گربه  سگدو  •

. بوده استسرولوژی مثبت  مایشزسگ ها، در آ زیکی ا. شدند یابیمثبت ارز 2-یکوو-سارس روسینسبت به و PCR ملکولی

 نشده است. یابیه بازندز روسیو چیدهد که ه ی، نشان میمنف جهینتبا  ،سگاین  یقبل یدر نمونه ها روسیو یجداساز

 ارش شدند.زمثبت گ 2-کووی-تظر آنتی بادی ویروس سارس زدر ووهان چین، ا درصد( 78/10) گربه 102تا  11 •

، شیدر مورد آزما یاطالعات اما کرد، مثبت گزارش شده است. یم یزندگ 2-یکوو-با صاحبان آلوده سارس کیکه در بلژ یگربه ا •

 . ستیترس ندر دس روسیو ینمونه ها، جداساز

 اردک ها را گزارش نکرده اند. ای جوجه هاگونه انتقال به خوک ها،  چیه 2-یکوو-سارس تلقیح شیدو مطالعه چال •

مدفوع در  بافر فسفات و    نرمال سالینپوست خوک درجه حرارت اتاق در    یتواند بر رو  یم  2-یکوو-مطالعه نشان داد که سارس  کی •

به عنوان منبع  چرم های دباغی شده ای، پوست، پرها خز، مو درباره ی دیگریمطالعه ا چیهساعت زنده بماند.  24ز بیش ا یبرا

 .یافت نشد 2-یکوو-سارسی سارس، مرس ویا برا یاهل واناتیز حا انتقال

 د. هیچ مطالعه پیدا نشده که مواد غذایی با منشاء دامی خام، فراوری شده و پخته منبع انتقال این ویروس ها به انسان می باشن •

 آلوده  به طور تجربیداده شد. شش گربه  صیتشخ 2004در سال  نی در چ واناتیدر بازار ح یگربه خانگ 36 زمورد ا  4 درسارس  •

را   روسیگربه و دو  نی، اگرچه انمایندآلوده    دیگر در تماس با خود  گربه دوو توانستند    می کردنددفع را    روسیوسارس این  به   شده

 .دفع نکردند

 

 
 ساختار شماتیک ویروس کرونا (  1شکل )

 

 حقایق و واقعیت ها:

 :زعبارتند ا 2 -یکوو-سارسحقایق و واقعیت های اساسی در مورد ویروس تا به امروز، 
 است. nCoV-2019سابقاً (، SARS-Cov-2) 2 -یکوو-سارس با نام علمی روسیونابتاکرو، ویروس 19- دیکوو یماریعامل ب (1
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 .است اجتماعی روابط و انسان به انسان انتقال جهینت 19-دیکوو بیماری عامل 2 -یکوو-سارس ویروس یفعل گسترش (2

طریق  زو روش انتقال ثانویه ا و صحبت کردن سرفه و عطسه یقطرات تنفس قیاز طر 2 -یکوو-سارس روسیو اولیه انتقالروش  (3

  است.تماس با سطوح و اشیاء آلوده، تماس دست آلوده با دهان، بینی و چشم 

نفر  ارزه 744و  میلیون یک زبیش ا در قرنطینه خانگی قرار گرفتند، جمعیت جهان زا میلیارد نفر 4 زبیش ا ،کشور جهان 213در  (4

و   دست داده انداز  جان خود را    در اثر این ابتال به بیماری  آنها  ار نفرزه 107  زشناخته شده اند و بیش ا  19-مبتال به بیماری کووید

 ه اند.ن بهبود یافتار نفر تاکنوزه 393 زبیش ا

 در 19-کووی-آلودگی به ویروس سارس رکشو 5یا  4تنها  اما است 19-کووید عالم گیر یماریب ریدرگ یدر حوزه انسان جهان کل (5

 در تماسکه  ایاالت متحده امریکا( در )و گربه سانان وحشی بلژیک و چین(در  گربه) در هنگ کنگ( و)سگ  یخانگ واناتیح

مان جهانی زسا ( وWHOمان جهانی بهداشت )زسا تاکنون وکردند  ارشزرا گبودند،  19-بیماری کووید با افراد مبتال به دیکزن

  .اندنکرده  دییتا را انتقال یا انتشار این ویروس آنها درنقش ابتالی حیوانات و ( IOEبهداشت دام )

  2-یکوو-سارس یا دیجد روسیکروناو قل شد،و مرس که از شتر به انسان منت به انسان مانند سارس که از خفاش کروناویروس ها (6

اما  ندارد. تی، اگرچه هنوز قطعاعالم شده نیمورچه خوارها در چ ایها  نیآنگلول ن آنزمنبع و مخفعالً  که دارد و یوانیمنشاء ح

 نان ادامه دارد.اعالم نشده است و مطالعه در این ارتباط همچ یمنتقل شود، منتف وانیاز انسان به ح روسیو نیدوباره ا نکهیا

، آلوده شوند 2 -یکوو-سارس ویروس توانند به یسگ و گربه، م مانند همراهخانگی و  واناتیح که نیبر ا یمبن یشواهد محدود (7

  .وجود دارد

برای  انسان ها ای گرید واناتیتواند منبع عفونت ح یم (گربه ها ایسگ ها ) و همراه یخانگ وانیح بر این که یمبن شواهدی چیه  (8

  .باشد، وجود ندارد 19-وویدک

این بیماری   شیوع و انتشاردر   19-مبتال به کووید  انسان  توسط  شده  آلوده  خانگی  واناتیوجود ندارد که نشان دهد ح  شواهدی  چیه (9

  دارند. به دیگران نقش

 تماس با سایر انسان ها یا در اثر 19-به بیماری کوویدد نتوان یم (گربه ها ایسگ ها ) یخانگ  وانی ح بر این که یمبن شواهدی چیه (10

 .مبتال شوند، وجود ندارد 2 یکوو-سارسخانگی مبتال یا آلوده به ویروس  واناتیح

 2 -یکوو-سارسویروس  ناقل توانندیم همانند سطوح و وسایل مثل لباس مکانیکیبه شکل  ( تنهاسگ و گربه)ی خانگ واناتیح (11

  .باشند

به انسان گزارش  میبه صورت مستق یبا منشاء دام یفرآورده ها قیاز طر 2 یووک-سارس روسیز انتقال وا یمورد چیه تاکنون (12

 نشده است

عفونت در گونه  پویایی یابیو ارز 2 یکوو-سارس روسیبه و یمختلف جانور یگونه های درک بهتر استعداد ابتال یمطالعات برا (13

 .است در حال انجام حساس یوانیح یها

ترس ابتال به یان بیماری  زناشی ا همراه وجود ندارد خانگی و واناتیح هیدر مورد اقدامات عل یهیتوج چیهدرحال حاضر، ، نیبنابرا (14

  .اندازدیآنها را به خطر ب رفاهتواند  یکه م طریق حیوانات وجود ندارد زا

که  ستین بدان معنا نیا اما است. تامل لو قاب کامالً شگفت آور در سگ و گربه 2-یکوو-سارسارش های شناسایی ویروس زگ (15

بهداشتی   یتوجه به اقدامات اساس  تیفقط بر اهم  نیا  .میدار  روزینسبت به د  یشتریکه ما خطر ب  نیا  ایهستند    رییاوضاع در حال تغ

 دارد. دیتأک دیک با حیواناتزدر هنگامی تماس های ن کنترل عفونت و 

 در انسان و سایر حیوانات  19-و بیماری کووید 2-یکوو-سارس ویروس تیوضع و یافته های ما درباره و دانش اطالعات، آگاهی ها (16

  شوند.رسانی به روز دسترس دراطالعات  م استزال، بنابراین، است تغییربه سرعت در حال 

در حال حاضر واکسن و دارو اختصاصی در دسترس نیست، بنابراین، اتخاذ روش های اصولی  19-ه با بیماری کوویدزبرای مبار (17

 تباط بین جمعیت های انسانی و حیوانی می باشد.ری در اولویت ارری و کنترل بیماپیشگی
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در سطح مناطق  شهری و روستایی   تیحما  ازمندیو ن  ماریب  و گربه های بی صاحب، رهاشده، ولگرد و  هاسگ   تیاز وضععموم مردم   (18

 می کند.  یاظهار نگران حیواناتانسان  قابل انتقال بین یهایماریبروز ب لیدلبه  به ویژه حاشیه آنها

 وانات یح  فروش  و  دیخر  یبازارها  یتمام  . بنابراین،وحش از سود حاصل از آن، فراتر رفته است  اتیح  واناتیگزاف تجارت ح  یهاامدیپ  (19

مصرف و  یدائم تیبا ممنوع  .هستند. 19 -دیکوو عالم گیری بیماری یها منشا اصلبازار  نیا یرا، زشود لیتعط باید وحش اتیح

  .کرد یریجلوگ باید آنها »آلوده و احتماال کشنده« یهاگوشت یعزتواز  حشو اتیتجارت ح

را ممنوع اعالم  سنگینی برای مصرف کنندگان آنها جرایمبا وضع  دولت چین مصرف گوشت سگ و گربه و سایر حیوانات وحشی (20

 شد! ییکشور بازگشا نیبازار فروش خفاش و سگ در ا دوباره ن،یکرونا در چ انیکاهش تعداد مبتال یدر پ اما کرد 

 لیبه دل  یجانور  یهااز گونه  یاریو بس  منتقل می شوند به انسان ها  وحش  اتیاز حعفونی و نوپدید    یهایماریدرصد ب 70از    شیب (21

 ،حیات وحش  با تداوم مصرف گوشت یا سایر فرارده های.  قرار دارنددر معرض خطر انقراض    یدر جوامع انسان  یداشتن مصرف خوراک

 گرفت. یشدت جد را باید 19-دیکوو مانند پدیدی بیماری هاییزو با دیدنوپ خطر 

ویروس پژوهشگران موسسه تحقیقاتی دامپزشکی هاربین چین براساس نتایح مطالعه اخیر خود اعالم کرد که گربه ها می توانند  (22

 را به یکدیگر انتقال دهند. 2 یکوو-سارس

و  ها، شامپانزه ها و اورانگوتان ها لیبزرگ مانند گور یها مونیم به دیجد یکرونا روسیوحش درباره خطر و اتیکارشناسان ح (23

  .اندهشدار داده  همچنین گربه سانان

 

 (   COVID-19) 19  - کووید، عامل   2- کووی- ویروس سارس

(  RNAید )یک اسنوکلئریبو  دارای  ویروسو ژنوم    «  Coronaviridae»  دهیریخانواده کروناو  زا،  (Coronaviruses/CoVکروناویروس ها )

بر   «    Coronavirinae»یر خانواده کروناویرینهز. آنها در  هستندشکل    یاغلب کرو  ونانومتر   220تا    80  هزدر اندا  دارنه یو پوش  تک رشته ای

ه کرونا ژوا از که ها ویروس این نام .دنشویم میتقس روسیکروناو آلفا، بتا، گاما و دلتا جنس چهاربه  یکیو سرولوژ یکیژنت یهایژگیو هیپا

(Corona به معنای تاج ) (crownگرفته شده است اشاره به ساختار تاج )دارد که اطراف غشای لیپیدی ویروس  آن پروتئین های شکل ی

  . استفراگرفته  را 

 نکه یتا ا  شدند.  یه مشناخت  یگوارش  ای  یتنفس  فیخف  یها  یماریعامل ب  به عنوان   زا در انسان  یماریب  یها  روسیکروناو  2003از سال    شیتا پ 

در  (2002/2003در سال  یی)شناسا یروسیکروناو یکشنده تنفس دیعامل سندرم حاد و شدبه عنوان  (،SARS-CoV)سارس 2003در سال 

گزارش   یدر عربستان سعود  (.  2012در سال    یی)شناساانهیاورمخ  روسیکرونا و  یبه عنوان عامل سندرم تنفس(  MERS-CoVو مرس )  نیچ

 جادی شناخته شده وجود داشت که قادر به آلوده کردن انسان و ا روسی، فقط شش کروناو2 -یکوو-تا قبل از ظهور سارس این،ابربن شدند.

 . و مرس بودند، از جمله سارس یتنفس یماریب

. شد  گزارش  چین  در(   Hubei)  هوبی  استان(   Wuhanپنومونی با عامل ناشناخته در شهر ووهان )  مبتال به، موارد انسانی  2019در دسامبر  

ژنوم   کیمتاژنوم  یبررس  .گردید  معرفی  بیماری  این  مسبب  عامل  عنوان  به  چینی  دانشمندان  توسط  ها  کروناویروس  از  جدیدی  سویه  نهایت  در

( WHOبهداشت ) یجهان  ، سازمان2020  هیدر ژانو.  خانواده را مشخص کرد  نیاز ا  یدیگونه جد  مار،یب  کی  یجدا شده از نمونه تنفس  روسیو

این کروناویروس  هیفور 11در   در نهایتکرد.  ی( نامگذارnCoV-2019) 2019 دیجد روسیرا به عنوان کروناو دیجد روسیبه طور موقت و

 ی شده است. اسم علم  یمعرف(  SARS-CoV-2)    2  -یکوو-سارس  عنوان   به(  ICTVجدید توسط کمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها )

 2019بیماری کروناویروس  روسیو نیاز ا یناش یماریب و 19-دیمسئول کوو روسیو" ای 19 -کووید ویروس به نیهمچن روسیو نیا

(Coronavirus Disease-2019) 19-بطور خالصه کووید (COVID-19 )جدید است.و  دینوپد یماریبکه یک  ستشده ا ینامگذار    

( که متعلق Bگروه    دی)نام جد  B، تبار  روسیجنس ساربکوو  ری، به ز2  -یکوو-رسسا  روسیو  یاز نظر طبقه بندکه  نشان داد    کیلوژنتیف  زیآنال

کووی -مرس روسیدرصد به و 50و  (SARS-CoVکووی )-سارس روسیدرصد به و 79 یژنوم یاز نظر توال که ها است روسیبه بتاکروناو

(MERS-CoV) مربوط  یها روسیبا کروناو یکیو از نظر ژنت. است آن اتفاق افتاده یها نیدر پروتئ ییو جهش ها دارد یدی نوکلئوت شباهت

همانند  19-کووید ایکه آ ستیکه مشخص ن یدر حال دارد. یکیشود، ارتباط نزد یم افتی ینینعل اسب چ یبه سارس که در خفاش ها
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  زان ی م  .کرد  هرا ارائ  19-دیووکمربوط به    یهاه  ی توان توص  یم  روسیدو و  نیا  دربارهاطالعات موجود    براساس  ،درفتار خواهد کرمرس  و  سارس  

است اما سرعت انتشار و گسترش  شده  ینیب شیپ درصد(  3تا  2)( کمتر درصد 35( و مرس )درصد 10نسبت به  سارس ) 19-دیتلفات کوو

 سارس و مرس می باشد.   زبیشتر ا 19-دیکوو

 

 
 و نوپدید   جدید  2-کووی -سارس   یافزودن   ن یآخر  دن برای نشان دا  رنگ قرمز  ز ا   در شکل)  کروناویروس ها   کیلوژنتی درخت ف(  2شکل ) 

نشان دهنده   ک یلوژنتی(. درخت فشده استبه عنوان مرجع در درخت استفاده    (WSFMP Wuhan-Hu-1)  1-ویروس ووهان انسانی   و

ها به چهار   سوریژنوم کامل است. و  یدینوکلئوت  یوالمنتخب براساس ت  روسی)به عنوان قرمز( با کروناو  1-انسانی -ووهانویروس  رابطه  

 (، ی)صورت ( Betacoronavirusبتاکروناویروس )  آسمان(،  ی)آب ( Alphacoronavirusآلفاکروناویروس )( پروتوتیپجنس )

  شده اند.  یدسته بند روشن(  ی)آب  (Deltacoronavirusدلتاکروناویروس ) )سبز( و (Gammacoronavirusگاماکروناویروس ) 

درخت   نی شوند. ا ی نشان داده م روس یبتاکروناو  یبرا   2dو  1a   ،2b  ،2cو   روسی آلفاکروناو ی برا 1bو 1aگروه به عنوان  ر یز  یخوشه ها

 یها   روس یکروناو  RNAبه    وابسته    RNA ز مرا ی پل  ی از منطقه کدگذار  ییها  ی و با توال  ریده استیکروناوبراساس درختان منتشر شده از  

با سارس  (، کروناویروس های مرتبط SARS- CoVی ) روسیکروناو ی تنفس  شدید سندرم حاد  . شده است  یبازساز  نده ینما دیجد

(SARSr- CoV ،) انهیخاورم ی سندرم تنفس ( کروناویروسیMERS- CoV)  ،ای اسهال روده روسیو ( خوکPEDV؛ پنومون)بازار  ی

  2-ی کوو-سارس  به ییباال شباهت توالی (Bat CoVکروناویروس خفاش ) Ra TG13سویه (. Wuhan-Hu-1ووهان ) ییایدر یغذاها

    . نشان داد
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    ا کروناویروس جدیدزمجسه گونه  

 familyدرحال یافتن درخت خانوادگی )  محققان  است.ه  افتی  رییمجزا تغ  هی همزمان با گسترش در سراسر جهان، به سه سوکروناویروس جدید  

tree،و در انسان را کشف کرده اند  روسیکرونا و یاصل  رانتشامسیر  ینقشه بردار  . آنهاهستند ( کروناویروس ها همانطور که گسترش یافتند

 را همانطور که 2-یکوو-سارس روسیو هیاول یتکامل یرهایمس آنها در سراسر جهان وجود دارد. روسیاز و یانواع مختلف نشان دادند که

 کردند. یبازساز انتشار یافته است، یشمال یکای، به اروپا و آمرنیعفونت از ووهان، چ

جدید   روسیوو متفاوت و اصلی کرونا  گونه مجزا  سهاعالم کردند    2020آوریل    9در    فورستر  تریدکتر پ به سرپرستی    جیکمبر  دانشگاهمحققان  

در حال  جمعیت های سراسر جهان مختلف یمنیا های ستمیس تسخیر ی ممکن است برا این سویه هادر جهان وجود دارد و  آلودهدر افراد 

 .شناسایی گردیدبهم    کیمتفاوت، اما نزد  انتیشد و سه وار  یمارس نقشه بردار  4دسامبر تا    24از    ها  روسیکروناو  یکیسوابق ژنت  جهش باشد.

 :زاین سه سویه عبارتند ا

خوشه  ریاز ز یکی. است یدو خوشه فرع  یاست و دارا ی پولک دارها نیدر خفاش ها و پنگول یافت شدهنوع  ترین کینزد A نوع (1

 زاین نوع بیش ا ز. اشود یم افتی ایمتحده و استرال االتیدر ا یگریو د )اما شایع ترین نمی باشد( دارد اطارتبووهان  با آن یها

 بودند اما بیشتر در غرب امریکا شناسایی شدند نه نیویورک. Aار مورد ابتال ثبت شده است. دو سوم سویه های آمریکا نوع زه 400

. انگلیس بیشتر )حدود شود یمشاهده م با شیوع باالتر که در ووهان پیدا کرده یا عمده راتییو تغ نشات گرفته Aاز نوع  B نوع (2

بوده است. این نوع در سوئیس، آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند نیر بیشتر شیوع داشته    Bسه چهارم نمونه ها( شاهد شیوع ویروس نوع  

 است. 

، سوئد و ایتالیفرانسه، ا هیاول مارانیکه در بیافته است  انتشارپا سنگاپور به ارو قیاست و از طر Bنوع  "دختر"در اصطالح  C نوع (3

 شده است. افتی سیانگل

 

 
 ، و مسیر تکامل ژنتیکی آنها   2-کووی -، سارس2019سه سویه متفاوت کروناویروس جدید(3شکل)

  

طغیان آن در حد صفر  – (A)نوع شود یم دهید یشرق یایو آس نیکه اکنون در ووهان، چ یروسیکه و افتندیدر جیدانشگاه کمبر محققان

( نشات SARS-CoV-2) 2-کوی -سارس یاصل روسیاز و شناخته شده، Bنوع  ای که به عنوان هیعوض، سو در .ستین یاصل واریته - است

شیوع    ایو استرال  کایدر آمر  شتریاست که امروزه ب  ینسخه ا  A  نوعکرده است.  ها پرش    نیپنگول  قیاز خفاش ها از طره انسان  ب،  (A)نوع  گرفته  
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. است افتهیسنگاپور به اروپا انتشار  قینشات گرفته و از طر  ایشده  زیووهان سرر B، از نوع Cبه نام نوع  رات، ییاز تغ گرید یکی .یافته است

بدن در  یمنیا ستمیمختلف مقاومت س سطوحممکن است به طور مداوم در حال جهش باشد تا بر  روسیو این باورند که نیبر ا دانشمندان

  مختلف غلبه کند. یها تیجمع

می   19-، که باعث بیماری کووید  2-یکو  -سارس  روسیو  وعیش  یابیرد  یبشر برا  خیمهاجرت ماقبل تار  یابیرد  یمورد استفاده برا  یها  روش

  ی توی انست نیو همچنمک دونالد  یباستان شناس قاتی تحق یتویعضو انست ، متخصص ژنتیک،فورستر تریپ  دکتر اقتباس شده اند. شود، 

 یتکامل ژنوم  ردیابی  است،  ریاجتناب ناپذ  این ویروس  یالملل  نیب  انتشار  که  شد  مشخصپس از آنکه    یو  میت  و  جیدانشگاه کمبرآموزش مداوم  

پیش  سال 60،000 قایها از آفر مهاجرت انسان یابیرد یبرا 1990در دهه  شناسی که نهیرید یها روش .کردندآغاز  هیرا از ماه فور روسیو

 بکار گرفته شده است.متعاقب آن انتشار و  منشاء و ریشه ویروس روسیو ییشناسا یبرا استفاده شده،

 یاضیشبکه ر  تمیالگور  کیز  در این روش ا  وجود دارد.  2-کووی-ویروس سارس  یدرخت خانوادگ  منظم  یابیرد  یبرا  یعیسر  های بسیار  جهش

 خیماقبل تار یها تیاز حرکت جمع ینقشه بردار  یبرا شتریها ب کیتکن نیا .شد مان استفادهبه طور همز باورپذیرتجسم همه درختان  یبرا

 2-کووی-سارس ویروس مانند روسیویک کروناعفونت  یرهایمس یابیرد یبار است که از آنها برا نیاول نیاو شناخته شده  DNA قیاز طر

در سراسر  روسیمهاجرت و دادیرو ینقشه ژنوم  نیاول نیبپردارند. ا ریگ مهه یماریب یروش امکان داد تا به ابتدا نیا .استفاده شده است

 جهان است.

نمونه ها شامل  نیا محققان ارائه شد. می، به تیآلمان تیوب سایک ، GISAIDداده  گاهیاز پا این کروناویروس ها کاملژنوم  160مجموع  در

 افتندیدر یتوال نمونه های افراد بیمارکامل  روسیژنوم و 160 نیاول توالی لیو تحل هیجزبا ت آنها بود. کایموارد در اروپا و آمر نیاز اول یاریبس

 شده است. افتیو نه ووهان  ایو استرال ییکایآمر مارانینوع کشف شده در خفاش ها در ب نیکتریکه نزد

 

 
 مسیر انتشار سه سویه اصلی کروناویروس جدید در سراسر جهان نقشه (4شکل)

 

موارد   اکثریت  شود.  یم دهید  ایو استرال  کایاست که در آمر  Aنوع    شهیاست. ر  Bنوع   که  ،دیده نشده است  نینوع در چ  این  ه ازبکش  این  شهیر

 یافته است.سنگاپور گسترش  قیاز طراست که ابتدا از آن منشاء یافته و نوپدید بعدی  Cنوع  که یدر حال بوده Bدر ووهان نوع 
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 در شود. یدر نظر گرفته م 19-طغیان بیماری کووید "شهیر"ها وجود دارد و  نیکه در خفاش ها و پنگول ستا نوعیبه  نیکترینزد A نوع

  ی ، دارانامیده شده  Tعنوان آلل    به  اولین آن کهخوشه و    ریدو ز  یدارا  A  نوعیست.  شهر ناین  در    ویروس  تنوع  غالب تریناما    هشد  پیداووهان  

حال،  نیا با .شدند افتی زنیکردند،  یم یکه در ووهان زندگ ییها ییکای است، همانطور که در آمر یشرق یایبا آس یارتباطات قابل توجه

که امروز در  یدر مطالعه ا محققان متفاوت است. یاز جهش ها کم یا سلسله لی، به دلنامیده شده Cآلل  که،  Aنوع  خوشه ریزدومین 

 اساسا،  یشرق  یای، در خارج از آسها  خوشه  ریز  نیاز انواع موجود در ا  یمین  باًیتقر  قابل توجه است که":  سندینو  یمنتشر شده م  PNASمجله  

 "شوند. یم افتی ایمتحده و استرال االتیدر ا

 ایآس  هیهمسا  یکشورها  ای(  31)  نیشرق چ  یها  قسمت  ری(، سا22در ووهان )آن    مورد  74  کهداشت    یدسترس  Bژنوم نوع    93مطالعه به    نیا

 T8782C    دو جهش در  قیاز طر  Aدارد و از نوع    دیشد  یبه ووهان وابستگ  Bشد، اما نوع    شناسایی  گرید  یدر جا  یندگاکپریک    ( بودند.21)

 مشتق شده است.  C28144Tو 

 

 
   در سراسر جهان 2- کووی-سارس ویروسانتشار نقشه (5شکل)

 

و  فعالیت داشته به خوبیافراد ووهان  یمنیا ستمیدر س B . مشخص شد که نوعنکرده استفراتر از منطقه سفر  یلینوع خاین حال،  نیا با

، افتهیجهش    عتریسر  اریبس  نوع  نیدر خارج از ووهان و در بدن افراد مناطق مختلف، ا  درحالی که  .نداشته استبه جهش    یازین  یسازگار  یبرا

 .پیدا کرده است یسازگارو غلبه بر مقاومت  بقاء برای بیشتر تالش با سعی و نشان می دهد که آن نیو ا
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 به خوبی رشد احساس  ایدر شرق آس زبانیم یمنیا ستمی، در سBو به شکل  اند افتهیجهش  B نوع به Aاز نوع  ها روسیوبنابراین، این کرونا

گذشت زمان   در  تلفمخ  یها یماریب  مواجهه با  لیبه دل  یمنیا  سابقه  مثال،  اما در اروپا یا استرالیا برای  تواند به آن حمله کند.  یو م  یافته اند

 است. بوده متفاوت

در جمعیت های مختلف جهش  بقاءممکن است برای نابراین، نکند، ب رشدویروس ممکن است در میزبان های خارج از آسیای شرقی  B نوع

به   رایز کنند دییمسئله را تأ  نیتا ا هستند  2-کووی-ویروس سارس گریژنوم د 1000 لیو تحل هیدر حال تجز پیدا نماید. محققین همچنین

 یافته است. شیافزا نیجهش در خارج از چ زانیرسد م ینظر م

 در نمونه  نیاپیدا شده است.  سی، سوئد و انگلایتالیفرانسه، ا هیاول مارانیاست که در ب ییاست و نوع عمده اروپا Bنوع  "دختر" "C" نوع

 شده است. دهید یوبوجود ندارد، اما در سنگاپور، هنگ کنگ و کره جن نیچ یاصل نیسرزم

در  19-بیماری کووید اولیه وعیعفونت و ش نیدهد اول یهنوز منتشر نشده نشان م گریژنوم د 1000از  شی ب بررویدکتر فورستر  کار نیآخر

نقاط  ینیب  شیپ   بهتوانند   یها م  روش  نیکه ا  استدالل کردند  دانشمندان است.  اتفاق افتادهدسامبر    لیها در اواسط سپتامبر و اوا  انسان  انیم

 .نمایدکمک  موج آینده بیماری انتقال و (global hot spots) یجهان داغ )فعال و درگیر(

که  بدون سند و شواهد کمک نماید، 19-کووید منابع عفونت می تواند به شناساییکه  دادامکان را  نیا یکلوژنیف ای شبکه لیو تحل هیتجز

 گردد. جلوگیریدر سراسر جهان  یمار یب نیا شتریگسترش ب زا کرد تا  نهیقرنط آن را توان یپس از آن م

 

 
 2019فوریه    زا  2- کووی- ردیابی تکامل ژنومی ویروس سارس  زآغا(  6شکل )

 

  ز ژانویه و یکی دیگر ا 27طریق نخستین عفونت ثبت شده آلمان در  زآن است که اولین معرفی این ویروس به ایتالیا ا زاین تحقیق حاکی ا

ویروس در غرب امریکا   Aت در ایتالیا مربوط به خوشه سنگاپور می باشد. محققان به این یافته عجیب رسیدند که نوع  بتدایی عفونمسیر های ا

 مانی که امریکا نخستین مورد ابتالزنیست. درحالی که هر دو نوع در ماه ژانویه،    Bنوع شایع تر در چین یعنی نوع   زبیشتر شیوه پیدا کرده و ا

 آن به نتیجه گیری های متقن رسید. زاشته است. آنها تصریح کردند که این مطالعه محدود بوده و نمی توان ارده، وجود درا پیدا ک
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 کروناویروس هاخاستگاه و منشاء  

 ،یمونله پنواز جم هایماریاز ب یپستانداران و پرندگان است که تعداد ا درزویروس های بیماری از  یشامل تعداد نهیریروناویرخانواده کز

در خوک، گاو، اسب،  یروسیو شبه کروناو یروسیکروناو یهاعفونت .کندیم جادیاختالالت را ا گریو د تینفر ت،یلیآنسفالوم ت،یهپات ت،یآنتر

از   یار یشده است، هر چند بس فیوحش توص اتیاز ح ییهاها، خرگوش، راسو، سمور و گونه شتر، گربه، سگ، جوندگان، پرندگان، خفاش

  .تظاهر می یابند ینیبه صورت تحت بال یروسیکروناو یهافونتع 

ها معموالً  روسیگاما و دلتا کروناو یها روسیکه و یکنند، در حال یها معموالً پستانداران را آلوده م روسیواکورن-آلفا و بتا یها روسیو

تواند باعث  یم گربه سانان روسیو کروناو فیث اسهال خفتواند باع  یم که ،سانانسگ روسیو اکنند. کرون یها را آلوده م یپرندگان و ماه

  .ندارد ارتباطی 2019-جدید روسیکروناو طغیانبا ها  روسیکروناو نیهستند. ا روسیکروناو-آلفا( شود، هر دو FIP) پریتونیت عفونی گربه

جزو  یروسیخانواده و نیز نظر اندازه، ااهستند. و انسان رایج پستانداران و پرندگان  یهااز گونه یعیوس فیطعفونت های کروناویروسی در 

هرچند برخی از سویه های کروناویروس ها زئونوز هستند، بدین معنی که می توانند بین حیوانات و انسان . نسبتًا بزرگ است یهاروسیو

داران خونگرم پروازکننده، است که مهره نیاعتقاد بر ا شوند اما بسیاری از سویه های این ویروس ها ویژگی زئونوز بودن را ندارند.می منتقل 

 ی گاما و دلتا دارا  یها روسیآلفا و بتا با خاستگاه خفاش و کروناو یهاروسیهستند وکرونا و روسیکروناو یاستخر ژن یبرا یینها یهازبانیم

 .باشندیخاستگاه پرندگان م

در  یبطور اختصاص دیبا یگونه ا نیراقبت در خصوص انتقال بم .دهستن روسیتعداد( کرونا و نیتر شیگونه )ب 30 زبانیخفاش ها دستکم م

حفاظت انسان از  یاز راه ها یکیاین مکان ها،  زیرا حفاظت از انجام شود، ها یقصابشتارگاه ها و کارع پرورش، زم وانات،یح یاطراف بازارها

انسان، درک و  یبر رو رانگریو راتی، گاه با تأثگریده گونه گونه ب کیها از  روسیو ییجابجانحوه  معموال، .است دیزئونوز جد یها یماریب

   .می شود مشخص

 

 
تا   2008از سال  روسیو کروناجنس آلفا و بتا  ریخفاش از دو ز در ها روسی کروناو ییشناسا ینسب زانیمنمودار ( 7شکل)

 دهد.  یشان م( را نیشبه سارس در خفاش نعل اسب روس یکرونا و نیدر هنگ کنگ )محل کشف نخست 2017

 

کروناویروس و به انسان بان واسط زبه عنوان می  civets  یا گربه وحشی به نام کروناویروس عامل مسبب سارس از نوعی پستاندار گوشتخوار

-سارس روسیو .اندبه انسان منتقل شده  واسط زبانیبه عنوان م (dromedary camelsتک کوهانه ) یاز شترهاعامل بیماری مرس 

هستند که منشاء  روسیشباهت دارد تا مرس، هر دو آنها متعلق به بتا کروناو شتریب یکوو-سارس روسیبه و یژنوم یز نظر توال، ا2 -یووک

  باشند. یآنها خفاش ها م
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 آلفا و بتا قرمز هستند(. تنها 2- کووی- سارس)مخزن مشکوک  کروناویروسو نحوه انتقال  یمخازن اصل( 8شکل )

  روسیانتقال و یآلوده به عنوان منبع غذا عامل اصل  واناتیها را دارند، مصرف ح  انسان  کردن، آلوده    ییتوانا  ها  روسیکروناو

  اهیشود. فلش س یافراد سالم منتقل م  به شتریب روسیفرد آلوده ، و کی با کیتماس نزد لیبه انسان است و به دل وانیاز ح

 شده است.  دییانشان دهنده انتقال ت  اهیس  کاملکه فلش    یر حالد دده  یاز خفاش را نشان م   یروسیامکان انتقال و  منقوط

 

 در انسان  19- دیکوو  یماریب

با حدت باال  تنفسی در انسان، کروناویروس ها می توانند موجب ایجاد بیماری های با شدت مختلف از سرماخوردگی خفیف تا بیماری های

نشانگان   ( یاMERSمرس )   و(  Severe Acute Respiratory Syndrome)  سارس  ای  یحاد تنفس  دیسندرم شدیا    (SARSسارس )  مانند

 این خانواده  زا  19-دیکووبه نام    جدید  روسیکروناو  یماریب  ( شوند.  Middle East Respiratory Syndromeتنفسی خاورمیانه یا مرس )

، 2-کووی-سارس روسیو شود. یم جادیا شده کشف گیزبه تا جدید و نوپدید، کروناویروس کیاست که توسط  نوپدید یعفون یماریب کی

 عالئم،    روسیواین  به  افراد آلوده    شتریاست و ب  یتنفس  یماریب  کی  19-دیدهد. کوو  یقرار م  ریتحت تأث  یمختلف  یافراد مختلف را به روش ها

مانند  مینه ایز یپزشک طیکه شرا ی. افرادابندی یبه درمان خاص بهبود م ازنی بدون وکنند  یرا تجربه متا متوسط  فیخف یتنفس یماریب

به احتمال  زین ن و چاق زو دارای اضافه و سال 60 یباال مسن دارند و افراد و سرطان یمزمن تنفس یماریب ابت،ید ،یعروق یقلب یها یماریب

    و مرگ قرار دارند. بیماری دیشد جدی یا شکلابتال به  خطرمعرض در  یادز

اسهال، حالت تهوع  کمتر و درد گلو و دردبدن ، نفس یتنگ عالئمک و سایر خش سرفهو  یخستگ، تب ملشا 19-دیکوو بیماری عیشا عالئم

 بهارجاع  مایش یازوم آزل بیماری و دربارهمشاوره  دریافت یسالم هستند برا یادارند و  یفیکه عالئم خف یافراد .می شود ینیب زشیآبر ای

 ی مشکل تنفس ایبه تب، سرفه  انیمبتال .رندیتماس بگ 4030، با شماره 19-دیکوو اریی بیمرسان اطالع سامانه برخط با باید معالج پزشک

  .نمایند مراجعه خاص این بیماری یمراقبت پزشک زیا به مراکبا پزشک معالج خود تماس گرفته و  دیبا

تک  RNA روسیکروناو کی 2-یکوو-سارس روسیوگذارد.  یم ریتأث بان زدر می روسیو ریبر ورود و تکث روسیو -زبانیتعامل و ارتباط م

 ریغ  نیپروتئ 16( قرار دارد، ORF a/1bقاب خواندن باز ) نیکه عمدتا در اول روس،یو RNAمثبت پوشش دار است. دو سوم  یرشته ا

د از: بارتنکه ع  ،شود یرا شامل م یاساس یساختار نیچهار پروتئ روسیژنوم و ماندهی. بخش باقدینما یم ی( را کدگذارNSPs) یساختار

 نیپروتئ نیچند نی( و همچنN) دینوکلئوکپس نی( و پروتئM) سیماتر نی(، پروتئEکوچک پوشش ) نیپروتئ ن،یکوپروتئی( گلSسنبله )

شود، که  یمتصل م( ACE2) 2 نیوتانسیمبدل آنژ میآنز زبان،یسلول م یها رندهیبه گ 2-یکوو-سارس روسیاز و S نیکوپروتئی. گلیجانب

هنوز  2-یکوو-سارس روسیو توزیاندوس یبرا ییغشا یتورفتگ لیتسه یاحتمال یاست. مولکول ها روسیورود و یبرا مهم لهمرح کی

تواند در ابتال به عفونت   یم  زین  زبانیم  تیحساس  نقش داشته باشند.    ییزا  یماریممکن است در ب  روسیو  یها  نیپروتئ  رینامشخص است. سا
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دارند که به  لیهستند و تما 2-یکوو-سارس روسیمستعد ابتال به و یا نهیزم یماریه بمسن و مبتال ب بگذارد. افراد ریتأث یماریب شرفتیو پ 

 مبتال شوند. یبحران طیشرا

و درمان ها بیشتر حمایتی) مایع درمان و اکسیژن تراپی( و  وجود ندارد 19-دیکوو بیماری یبرا یدرمان خاص ایواکسن  چی، هتاریخ نیا تا

 یی از کارآزما  یاریحال، بس  نیبا ا  یروس و ضدماالریا در رژیم های درمانی مختلف با توجه به وضعیت بیمار می باشد.ای ضدوداروه  زاستفاده ا

   . ایندنم یابیبالقوه را ارز یدرمان واکسن ها و روش های در حال انجام است که ینیبال

 

 
گسترده   فیها مخزن ط  خفاش  د.نگذار  یم   ریتأث  2- وویک- ایی ویروس سارسزبیماری  که بر    زبانیو م   روسیعوامل و(9شکل )

  زبانیم  ایممکن است از خفاش ها  2- یوکو- سارس روسیهستند. و شبه سارس یها روسیها از جمله و روسیوکرونااز  یا

 در انسان عبور کند.   ایواسط ناشناخته سرچشمه گرفته و از سد گونه    یها
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 روش های انتقال:

(، مشابه سارس fomiteجان ) یب اءی توسط اش ای کیتماس نزد قیاز طر ،یفرد توسط قطرات تنفسوسط فرد به غالباً ت19-دیکوو یماریب

  (.WHO,2020شود ) یمنتشر م

روش های مستقیم  زیکی ا با گریبه فرد د فردیعمدتًا از  در انسان روسیواین  از انسان به انسان است. 19-دیکوو بیماری غالب انتقال روش

مثال  یدر انسان)برا روسیانتقال و یروش ها ریسا، دارد کینزد و تعامل در تماس گریکدیکه با  یافراد نیب شود. یم قیم منتقلیا غیر مست

  است. ریامکان پذبه افراد سالم ناقل و بدون عالمت  بیمار و از افرادبدون عالمت(   زبانیم ،یدهان -مدفوع

به   یا میلی لیتر 1/0میکرومتر یا حجم حدود   500  زقطر کمتر ا  به(  Dropletبه شکل قطره ) عیما  یتنفس و ذرات  قطراتانتقال مستقیم  در  

، صحبت کردن هنگام دهان فرد از تریل یلیم 025/0حجم حدود  ای کرومتریم 100در قطر کمتر از ، (Microdroplet)قطره زریشکل 

در تماس و تعامالت  افراد باید بنابراین،. می باشد دیگرفرد  ی بهردف زویروس ا انتقال و انتشار روش اصلی رها می شود که عطسه و سرفه

 حفظ نمایند. گرانیبا د خود را متر فاصله 2حداقل  و کاری اجتماعی

که در   ندکرد  فیتوص برخی مطالعاتماند. اگرچه    یکنند و در هوا نم  ینم  حرکت  در هوا  از حدود دو متر  شیبه طور معمول ب  تنفسی  قطرات

-کووید  یولوژیدمیبا اپ   آن، اما ارتباط  هماند  داریپا  یشیشده بصورت آزما  دی تول  یها  حداقل در مدت سه ساعت در آئروسل  2-وویک-سارسآن  

در مورد هوا در  یاطیانتقال، اقدامات احت یها سمیدر مورد مکان یفعل نانیبا توجه به عدم اطم .ستیآن مشخص ن ینیبال یامدهایو پ 19

 د.شو یم هیخاص توص طیشرا

 قاتیتحق موارد از مدفوع کشت شده است. یزنده در برخ روسیشده است. و ییخون و مدفوع شناسا یدر نمونه ها 2-یکوو-سارس روسیو

منشتر شود، اگرچه احتماالً کمتر متداول است  زین  یو دهان  یمدفوع   ریمس  قیممکن است از طر19-دیکوو  بیماری از آن است که  یحاک  ریاخ

(WHO,2020.)  

توانند   یدارند م  فیخف  اریکه عالئم بس  یافراد  یدر مورد انتقال بدون عالمت در حال انجام است، اما مشخص شده است که فقط برا  قاتیتحق

 (.WHO,2020. )ندیمنتقل نما گرانیرا به د روسیو

 

 
 بان واسطزیا می  ودهآل  خفاشمصرف  ار طریق  ها    انسان به  خفاس  زا، 2- کووی- سارسو نحوه انتقال    یمخازن اصل( 10شکل )

  نشان می دهد.به انسان    ویروسانتقال    یعامل اصل  یا تماس مستقیم با خفاش آلوده به  ییبه عنوان منبع غذا

 

چشم   و  ینیدهان، بصورت،  آلوده و سپس لمس کردن    م و حیوانزو لوا  اءیاش  ،حوسطتماس دست با    قیاز طر  غیر مستقیم ممکن است  انتقال

  اتفاق افتد. زیها ن
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)پول  یفلز ریها را بهتر از مواد غ  روسیو غیره( و اتزارها و و تجهیز، نردها، وسایل اداری، ابدرها رهی، دستگشخوانی)پ  یسطوح صاف فلز

اندازد  یرا به خود جذب کرده و به دام م روسیو یبریو ف ینخ ،یمواد مخمل رایز نمایند یمنتقل م و غیره(پارچه  وان،یخز حمو و  ،یکاغذ

 و حتما باید دست شما خیس یا مرطوب باشد.   شود یلمس ساده انتقال آن سخت تر م قیطر و از

ش کردن، بوسیدن، زهنگام در آغوش گرفتن، نواتماس  و لمس قیفرد آلوده از طر با صورت تماس درحیوانات خانگی، اهلی و حیات وحش 

 به عنوان ناقلمی تواند  گریدیا حیوان فرد  با وانیحصورت تماس آلوده شوند و در ممکن استغذا دادن، لیسیدن دست و صورت و غیره 

 .نمایدمنتقل  و اعضای خانواده وی و دیگر افراد و یا دیگر حیوانات و سطوح را به صاحب خود ویروسو  نمایدعمل  مکانیکی

 

 :ناتوایح  مخزن

 ( Huanan) هوانان ییایدر یغذاها یبازار عمده فروشانسان مرتبط با  یموارد پنومون زخوشه ا کیبار در  نیاول یبرا 2-یکوو-سارس •

از  یتعداد بازار سرچشمه گرفته است. نیدر ا یوانیمنبع ح کیشود که از  یتصور م لیدل نیبه هم شناخته شد. نیدر شهر ووهان، چ

. ستداده ا یرو یوحش توانایکه تجارت ح یدر موارد ویژهموجود در بازار مثبت بودند، به  نمونه( 585) یطیمح ستیز ینمونه ها

 درباره. اطالعات نبودندمثبت مایش زدر آنمونه ها  نیاز ا کی چیشد و ه جمع آوری نمونه( 4800) واناتیگونه ح نینمونه ها از چند

 جود مو یمختلف جانور یاز گونه ها یادیز گزارش شده که تعداداما .ستیدر دسترس ن شده ینمونه بردار یتعداد نمونه ها و گونه ها

 وهی)می(، طاووس، گوزن، منگوستن وحشcivets)یوحش یگربه ها ،یغیمارها، جوجه ت ،یببر یبازار از جمله قورباغه ها نیدر ا

 گرگ  یسنجاب بزرگ، خفاش ها، پرندگان، خرگوش ها و توله ها  ایسگ ها، سمور، مارموت ها    ،یوحش  ی(، گربه ها، خوک هایریگرمس

  رسند. یبفروش م برای مصرف انسانی

 Chinese) ینیچ ینعل اسب یبا خفاش ها درصد( 96 ز)بیش ایک یاز نظر ژنت 2-یکوو-سارسنشان داده اند که  یمطالعات متعدد •

horseshoe bats) با نام ،( علمی راینولوفوس جینوسRhinolophus genus )ی مخزن احتمال عنوان مرتبط است و آنها را به 

 کند. یم معرفی

 قات یباشد و تحق یمتفاوت م آنها یریگ جهیواسطه منتشر شده است اما نت زبانیها به عنوان م نیقش پنگولدرباره ن یشتریب قاتتحقی •

 ی، گمان مبنابراین کرده اند. یواسطه ممکن معرف زبانیم کیالک پشت ها را به عنوان  یگرید قیانجام شود. تحق است، زنیا یشتریب

مختلف   واناتیگونه از ح  نیچند  ریاخ  قاتیخفاش ها و انسان ها عمل کرده باشد. تحق  نیواسطه ب  زبانیبه عنوان م  یگرید  وانیرود که ح

 مانده تا به ثابت برسند. یکرده است اما همه باق شنهادیپ بان واسط زبه عنوان میها، و الک پشت ها( را  نیمثال مارها، پنگول ی)برا

 2نیوتانسیمبدل آنژ میآنز یها رندهیگ یدارا یانسان ریغ  یها ماتینشان داد که خوک ها، راسو ها، گربه ها و پر دیمطالعه جد کی •

(ACE2هستند که برا )عامل سارس یکوو-سارس یمشابه آنچه در گذشته برا نیمطلوب هستند. ا 2-کووی-ویروس سارساتصال  ی ،

 هاروسیاز انواع کروناو  ینقطه ورود برخ  ،2نیوتانسیمبدل آنژ  میآنز  شود.  ینسبتًا حفظ م  ارانپستاند  نیدر ب  ACE2  رندهیشده است. گ  دایپ 

 .نامندیم hACE2را به اختصار   میآنز نیا ی. نوع انسانمی باشدبه سلول بدن 

توسط  که یدر مصاحبه ا دیجد روسیدر مورد کروناو یحرفه ا نمتخصص میو عضو ت کیولوژیدمیالنژوان، اپ  ی، ل 2020سال  هیژانو 30در 

 نیشود و بنابرا یاز پستانداران به پستانداران منتقل م 2-یکوو-سارس روسیاظهار داشت که و، شده لیتشک نیبهداشت چ یمل ونیسیکم

 .ندینما نهیآنها را قرنط دیبا ندتماس داشت 19-دیمبتال به کوو ماریو اگر با فرد ب ندینما شیخود را بطور مستمر پا واناتیح دیمردم با

 اطیاحت باید نی، بنابراتاید شده استمثبت باشد،  2-یکوو-سارس روسیو شیکه آزما گرید تناوایح ای یاهل واناتیح آلودگیزمان  نیا تا

 ها  گافراد بیمار به س  زا  2-کووی  -سارسشتر ویروس  بی مورد است، بینسبت به سگ ها و گربه ها  ات خانگی البته ترس صاحبان حیوان.  کرد

 گردد. آنها یمانند رهاساز واناتیبا ح یرانسانیر غ رفتا زبررو باعث ها انتقال یافته است، و نباید و گربه
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 مختلف  یها  روسی( بتاکروناوRBD)  رندهیاتصال گ قلمرو  کیلوژنتیف  لیو تحل  هیتجز(11شکل )

 

 هستند؟  انساندر    19-دیمسئول کوو  واناتیح  ایآ

منبع )از جمله  نیا افتنی یبرا قاتیتحق آمده است. دیپد یوانیمنبع ح کیاز   2 -یکوو-سارس روسیدهد که و یموجود نشان م شواهد

 ی برا  یکاف یحال، تا به امروز، شواهد علم  نیدر حال انجام است. با ا  یماریب  نیدر ا  واناتیمخزن ح  ینقش احتمال  نیی( و تعریدرگ  یگونه ها

 روسیو یعیطب زبانیو م یماریب وعیع شمنب ن،یبنابرا به انسان وجود ندارد. یوانیمنبع ح کیانتقال از  یاصل ریمس حیتوض ایمنبع  ییشناسا

 آن همچنان ادامه دارد.  یبررو قاتیهنور نامشخص است و تحق

خفاش دارد و به  روسیرا به دو کروناو RNA یشباهت توال نیکتری، نزد 2-یکوو-سارس روسیدهد که و ینشان م یکیژنت یتوال یداده ها

است که  ییها روسیکروناو ریسا کینزد شاوندی، خو2-یکوو-سارس روسیو ن،یراعفونت هستند. بناب یرسد که خفاش ها منبع اصل ینظر م

 یاز خفاش ها منتقل م  ماًیمستق  2-یکوو-سارس  روسیو  ای( درحال گردش است.  اما آRhinolophus bat)  یخفاش نعل اسب  تیدر جمع

  واسطه( ناشناخته است. زبانیم قیمثال از طر ی)برا یگرید سمیمکان قیاز طر ایشود 

در ووهان، احتماالً در خفاش ها  ییایدر یبازار غذاها کی، از 2-یکوو-سارس روسیدهد که و یاحتمال م اریبهداشت بس یجهان سازمان

 کیبه انسان  روسیدر انتقال و ن،یپرش کرده اند. بنابرا "واسطه زبانیم" کیاز خفاش ها به سرچشمه گرفته و قبل از آلوده کردن انسان، 

 باشد. ریگدرواسط  زبانیم

ارتباط  ینینعل اسب چ یبا خفاش ها یکیاز نظر ژنت 2-دیکوو-سارسدهد  یکه نشان ممنتشر شده  یاریمطالعات بس گیزبه تا  خفاش ها:

را انجام 19-دیکوو مارانیجدا شده از ب روس یو کیلوژنتیف لیو تحل هی( تجز2020)ران توسط چان و همکا راًیکه اخ یدارد. مطالعه ا یکینزد

 ینینعل اسب چ یها که قباًل در خفاش دارد سارسمربوط به خفاش  ها روسیکروناوارتباط با  نیشتریب روسیو نید که اد و مشخص کردا

موجود در خفاش ها  روسیکروناو یها روسیاز و یبرخ هیشب روسینشان داد که و نی ( همچن2020)ران ژو و همکا. مطالعه است شده افتی

 کنند. یم یبانیپشت 2-دیکوو -سارس یخفاش ها به عنوان مخزن احتمال افتنیشده از چاپ ن کیژنتولیف یها لیتحل ریاست. سا
 ی ، روش هاحال  نیدهد. با ا  یمربوط به خفاش ها و مارها را به عنوان منبع ممکن گزارش م  یها  افتهی(  2020)  و همکاران  یاز ج  یمطالعه ا

 جیاختالف نظر در مورد نتا یو در جامعه علم ستین یکاف وعیارها به عنوان منبع شدادن منشان  یبرا ییمطالعه به تنها نیبه کار رفته در ا

  .دارد جودو
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 یخفاش ها و انسان ها عمل م نیب واسط زبانیبه عنوان م زین یگرید وانیرود ح ی، اما گمان مهستند یمخزن احتمال کیاگرچه خفاش ها 

(. عالوه بر رنددرصد شباهت دا 90 زکمتر ا) ستندین 2-دیکوو-سارس میاجداد مستقاش ها که خف دادنشان  کیلوژنتیف لیو تحل هیکند. تجز

 روس ی، و ویدندنمی رس، خفاش ها در بازار به فروش  بار گزارش شد(  نیاول  یبرا  وعیش  نیکه ا  ی)هنگام  یاب، خفاش ها در طول زمستان خونیا

  دارند.خفاش ها و انسان ها  نیبواسطه  زبانیدو م ره( MERS-Covکووی)-مرس و( SARS-CoVکووی )-سارس مشابه یها

 زا  یجنوب  نیچ  ییایدر  یاز بازار غذاها  2020  هیژانو  12و    هیژانو  1شده در   ینمونه جمع آور  33/585اعالم شد که    2020سال    هیژانو  26در  

بازار که در آنجا  این یهمه از مناطق غرب باًیتقر زباله و ونیکام کیغرفه و  22مثبت از  یمثبت بوده است. نمونه ها PCR در روسیو نظر

 .جمع آوری شده بود، شود یات وحش انجام میتجارت ح

 ی مار یب انیتا پا یوحش واناتیتجارت ح تیبر ممنوع  یرا مبن یا هیانیب ینی( مقامات چ2020 هیژانو 26، در همان روز )افتهی نیا لیبه دل

 ند.ر کردصاد "روسیقطع منبع و انتقال وبرای " ریهمه گ

نفر را در طول نه ماه در سراسر جهان به  800 باًیشد و تقر ییشناسا  2002که در نوامبر  یدیکروناوروس نوپد کیدرباره سارس به عنوان 

( و سپس انسان ها از خفاش ها civet cats) یوحش یباور بودند که قبل از انتشار به گربه ها نیدانشمندان بر ا نیکام مرگ کشاند، همچن

  است. فتهسرچشمه گر

واسطه   زبانیم  کی  پولک دار()نوعی مورچه خوار    نیاعالم کردند که پنگول  نی، محققان در چ2020  هیفور  7در        (:Pangolins) ها  نیپنگول

 روس یکه و  افتندیکردند و در  شیرا آزما  وانی ح  1000از    شیبکه  گزارش شده    2020و همکاران ،    ائویشاست.    جدید  کروناویروس  یبالقوه برا

 هستند. 19-دیکوومبتال به    مارانیب  زویروس جداشده ا  به  کینزد  اریبس  یک یتژن  لحاظ  از(  درصد  99)  یکیها از نظر ژنت  نیپنگولحاصل از    یها

و  یدر علوم سلول یافزار کاربردنرم کی -(BLASTبالست) یدر جستجو 2-یکوو-سارس روسیژنوم و یبار از کل توال  نیاول یمحققان برا

داده  تمامیدر  (SARS-like CoV) سارس به هیشبی هاکروناویروس  یها یتوال  (یموضع یهاینهبرهم ی جستجوبرای  کیو ژنت یولمولک

مرتبط در  اریبس سویه 34مجموعه  نیکه در ا شددر دسترس استفاده پستانداران و پرندگان  ترانسکریپتومیک و متارنومیک، میکرویو یها

ا ر ییماال نیپنگول 25و  ینیچ نیپنگول 4)از  نیپنگول یشدند. آنها سپس نمونه ها ییشناسا نیپانگل یروسیو یااز متاژنوم ه یمجموعه ا

 RT-PCRبا استفاده از  (  SARSr-CoV)یمرتبط با نشانگان حاد تنفس  روسیکروناو  ی( براشد  یوحش جمع آور  اتیح  نجاتمرکز   کیکه از  

 ییماال  نیپنگول  17/25کردند. آنها    لیو تحل  هی، تجزقرار دادند  یمورد بررس(  β CoVروس)کروناویشده بتاحفات  منطقه    هدفمند  مرهاییپرایبا  

-Pangolin) ییماال یها نیپنگول نیجدا شده از ا روسیکروناو. بودندمثبت  یسرم یباد یآنت نظرار  نمونه 1/8و  PCRبا استفاده از روش 

CoV2019-دیجد روسیکروناو روسیو با ٪90.4 و ٪96.7 ، ٪98.2 ، ٪100 نهیآم دیاس تی( هو(2019-nCoV )یها را در ژن E  ،M  ،N 

تنها (  Pangolin-CoV)  نیپنگول  روسیکروناواز   S  نیپروتئ  (RBD)  تصال گیرندهقلمرو ا  که  افتندیدر  نیآنها همچن  نشان داد.  بیبه ترت  Sو  

 احتماالً  2-یکوو-سارس  روسیو  روسیگرفتند که و  جهینت  نیاز ا  دارد. آنها سپس  2-یکوو-سارس  روسیو  نیاز پروتئ  نهیآم  دیتفاوت اس  کی

( ینعل اسب)خفاش  (Bat-CoV)کروناویروس خفاش RaTG13سویه  به هیشب روسیمانند با و نیپنگول روسیکروناو روسیو یبیاز نوترک

 .نمایندعمل 2019-س جدیدویروس کروناویرو واسط زبانیند که به عنوان مرا دار لیپتانس نیها ا نیشده است و پنگول مشتق
 یاز آن استفاده م یدر طب سنت نیشود و همچن یمحسوب م لذیذ کیک خوار  نی پستاندار در معرض خطر است که در چ کی نیپانگوول

در قبالً  ها روسی. کروناومی شوددر جهان قاچاق  کهی است واناتیح نیتر نیاز سنگ یکیاست اما  یرقانونیغ  نیفروش پنگول ایشود. تجارت 

 .شده اند افتی ها نیپنگول

که  افتندیموجود است. اگرچه همه آنها در زین کردند، قیتحق 19-کوویدبیماری  ها و نیکه در مورد پنگول گریچاپ د شیپ مقاله  نیچند

نشده  اثبات واسط زبانیم کیبه عنوان  نی، نقش پنگولتندهس 2-یکوو-سارسمشابه  اریبس یکیها از نظر ژنت نیدر پنگول ها روسیکروناو

  است. باقی مانده

 باشند  19-کووی-سارس  روسیو  یاحتمال  واسط  زبانیتوانند م  یکه الک پشت ها م  دادنشان    2020و همکاران    ویل  یمطالعه ا  ت ها:شالک پ

 ن ی همچن) الک پشت ها  ACE2 رندهیو گ 2-یکوو-سارس S نیپروتئ( RBDصال گیرنده )قلمرو ات قیتحق نیها(. در ا نی)به همراه پنگول

 ن یدر الک پشت ها و پنگول ACE2 رندهیگمنطقه  کیدر  نهیآم دیاس های قرار گرفت و کمتر جهش یبررس موردها و خفاش ها(  نیپنگول
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ویروس ها در الک پشت ها گزارش نشده و نیاز کرونا(. بود یانسان ریغ  پیریماتها و  از انسان شتریشد ) اگرچه ب افتیها نسبت به خفاش ها 

 .ستحقیقات بیشتری ابه ت

(، احتماالً Chinese cobra) ینیچ ی ( و کبراChinese krait) ینیچ تیکر ژهیاز دانشمندان اعالم کردند که مارها، به و یگروه مارها:

 یمدرک قطع چیدارند و اعالم کردند که  ه دیشک و ترد هینظر نیبهداشت به ا یباشند اما مقامات سازمان جهان یم دیجد روسیمنبع و

 وجود ندارد.
 

 ؟نمایدمنتقل   واناتیرا به ح   2  - یکوو- سارس  روسیتواند و  یانسان م  ایآ

 شده است، احتمال   عیتوز  توسط تماس فرد به فرد  یانسان  تیبه طور گسترده در جمع   2  -یکوو-سارس  روسیو  یعفونت ها  شیوع  که  اکنون

با  کیبه دنبال تماس نزد و یک ببر گربه دوو  ه امروز، دو سگدارد. تا ب آلوده وجود افرادبا  کیتماس نزد قیاز طر واناتیح یبرخ آلودگی

 قیعمدتًا از طر 2 -یکوو-سارس ویروس آنجا که زبنابراین، ا بوده است.مثبت آنها   2 -یکوو-سارس روسیو شیآلوده، آزما یانسان ها

 و دیگران و حیوانات خانگی محافظت از خود یشود. برا یفرد آلوده منتقل م هنگام صحبت، عطسه و سرفه کردنشده  دیتول یقطرات تنفس

  نمائید.اصول بهداشت فردی و تنفسی را باید رعایت 

 

 ؟مبتال شوند  19 - کووید  بیماری  به  توانند  یم   حیوانات خانگی  ایآ

(، عامل Canine enteric coronavirusکروناویروس روده ای سگ) ها مانند یروسیوکرونااز    یانواع خاص  به توانند  یمو گربه ها    ها  سگ

 روس یکروناوو    ، عامل بیماری تنفسی،(Canine respiratory coronavirus )  سگ  یتنفس  روسیکروناو  بیماری روده ای بسیار واگیر دار و

 به،  جدید سرویکروناو نیاست که ا نیاما اعتقاد بر ا مبتال شوند ، عامل بیماری روده ای و پریتونیت عفونی(Feline coronavirusگربه )

 .ستین و گربه ها ها سگ یسالمت یبرا یدی، تهد 19 -کوویدنام 

 واناتیح یماریبر ب یمبن یمدرک چیه یراز. وجود ندارد 19-به احتمال ابتال حیوانات خانگی به بیماری کووید یپاسخ روشندر حال حاضر 

 این که بر  یمبن شواهدی چیکه ه اعالم کردند WHOو  CDC  ،OIE نیو همچن یعفون یها یماریب کارشناسان .نیست دسترسدر  خانگی

 باشد و یا به بیماری مشابه با انسان مبتال به افراد 19 -دیکووانتشار  و،   2 -یکوو-سارستواند منبع عفونت  یم یخانگ یگربه ها ایسگ 

   .، وجود نداردشوند

صاحبان  با کینزد مواجهه و تماسبه دنبال  19-دیکوو روسیبه و گزارش داد که دو سگ OIE ی بههنگ کنگ شواهد یدامپزشک خدمات

را نشان داد.  19-دیکوو روسیو یکیماده ژنت حضورانجام شد، -PCR  rRT با روشکه  شیآزما نیا. آلوده شده اند 19-دیمبتال به کوو ماریب

 داد. یرا نشان نم یماریب ینیعالئم بال چیه ها سگاین 

شوند. مطالعات   یم  ماریب  اینقش دارند    یانسان  یماریب  نیا  وعیدر ش  و گربه ها  ها  ارد که نشان دهد سگد ندوجو  شواهدی  چیه  زبنابراین، هنو

  مبتال شوند.  2 -یکوو-سارس روسیمختلف ممکن است توسط و واناتیو چگونه ح ایکه آ میدر حال انجام است تا بدان شتریب

دهند،  انتقال واناتی ح بهها را  یماریتوانند ب یم زیرا در مردم گسترش دهند و افراد ن یگرید یها یماریتوانند ب یم واناتیاز آنجا که ح اما،

را دستان خود ه شستشوی ژاصول بهداشت فردی به وی، واناتیتعامل با حارتباط و تماس و از  پسقبل و  شهیاست که هم بهترین کار این

 رعایت نمائید. 

به  یستی کهزه سطح چهار ایمنی زولیا طیدر شرا ها و اردک ها ، مرغها ، خوکها ، سگها، راسوها گربه بررویمحققان  مطالعه تجربی جینتا

و آن  شوندآلوده  سارس روسیوکروناتوانند به  یم (ferretsراسوها)و  یخانگ یگربه ها نشان داد که ،منتشر شده (2020مارس 30) یتازگ

 گسترش دهند. زین انسانرا در  روسیاحتمال وجود دارد که بتوانند و نیو ا نمایندقل منت راه قطرات تنفسی زا راسوهاو  گربه ها سایر را به

در این مطالعه شدند.  ها بیمارشدند، اما فقط راسو روسیحامل و آنها. همه کردند حیتلق سارس را روسیو شش گربه و شش راسوبه  آنها

در یک محل نگهداری می  آلوده واناتیح باکه ی تلقیح نشده سوهاا و راگربه ه نشان داد کههمان گروه  یاعضا ریو انتقال به سا یآلودگ

  آلوده شدند. زین شدند،
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شد. محققان پس از  حیتلق ناییداخل  طریق زبه این حیوانات ا فوت شده در اثر ابتال به سارس مارانیاز بکشت داده شده  سارس روسیو

دادند. چهار  مایشزآ (RT-PCRمعکوس ) مرازیپل یسیرونو یا رهیبا واکنش زنج یو رکتال را بطور دوره ا  ی، حلقینیب سواپ های، حیتلق

  راسو ، اما سه مورد از شش بودندگربه ها سالم  همه شدند. نهیمعا یماریعالئم ب یشدند و برا هکشت حیروز پس از تلق 4 راسوگربه و چهار 

 روسیو دفعشروع به  حیروز پس از تلق 2 واناتیدرگذشت. همه ح مارچهدر روز  آنها مورد کیو  ندشد حالی و ضعف یروز دچار ب 2از  پس

در  روسیو تریجدا شد، اما ت واناتیهمه ح هیو ر یاز نا روسیو. داشتادامه  برای راسوها 14 گربه ها و روز یبرا 10از گلو کردند و تا روز 

 آلوده به (macaquesینه های دم کوتاه )زبوکه در  یبه مواردشام هیر عاتیضا یکروسکوپ یم نهیمعادر گربه ها باالتر بود.  نسبت بهها راسو

در یک محل قرار آلوده  راسوهایگربه ها و  باکه  آلوده نشده و راسویگربه  یک جفت .ندنشان داد تر ف یهرچند خف ،دهش دهید سارس

  راسو دو  نیمانده بودند، ا یدو گربه سالم باق نیکه ا یمشاهده شد. در حال ی آنهاروز در نمونه ها 2پس از  روسیآلوده شدند و و داشتند،

کبد  دوزیپیل کیپاتولوژ نهی. معافوت کردند واناتیحسایر  حیروز پس از تلق 21و  16شدند و چشم  ملتحمهالتهاب ، بی حالی و ضعف دچار 

 مشاهده نشد. سارس از یناش هیاز ذات الر یعالئم چینشان داد، اما ه وانیدر هر دو ح الغریو 

به  روسیهستند و و کووی-ویروس سارس توسط یشگاهیمستعد ابتال به عفونت آزما یخانگ یو گربه ها راسوهادهد که  ینشان م جینتان ای

توانند به  یمبه ویژه راسو گونه ها  نیا نیبنابرا. شود یمنتقل م یقطرات تنفس قیاز طر، کنند یم یکه با آنها زندگ یواناتی به ح یطور موثر 

و احتمال  هسگ ها کم بود تیحساس .باشند دیمف سارس کاندید واکسن ای یروسیضد و یداروها شیآزما یبرا یوانیح یها مدلعنوان 

 وجود ندارد. روسیو هب یشامل مرغ، خوک و اردک آلودگ وانات،یح ریسا یآلودگ

 دار نقاب  یزباد نخلگربه وحشی  ،  (  Chinese ferret badgers)ینیچ  ی سرنوار  راسویاز جمله    یوحش  وانیح  نیچند  زدر مطالعات قبلی نی

(masked palm civets ) راکونسگو (raccoon dogs )را حمل می نمایند سارس روسیبه و هیشب اریبسی روسیگزارش شده که و ،

آلوده  یحترا به یخانگ یو گربه ها راسوهاگوشتخواران دور از  نکهیبر ا یها مبن افتهی نیمشخص نشده است. ا روسیو یعیاگرچه مخزن طب

 .کند ریرا درگ واناتیح یاز گونه ها یعیوس فیزا ممکن است ط یماریب عامل نیدهد که مخزن ا ینشان م، شوند یم

شده بودند، مشخص شد که   مبتال  به سارس  یسال جار  لیاوا  آن  هنگ کنگ، که صدها نفر از ساکنان  یدر مجتمع آپارتمان  خانگی  یگربه ها

را به انسان منتقل کنند،   سارس  روسیتوانند و  یم  یخانگ  یگربه ها  ایآ  نکهیدر گزارش خود درباره ا  محققان  اند.  آلوده شده  سارس  روسیبه و

دفع می را  روسیو یظاهراً مدت کوتاه راسوهااز آنجا که گربه ها و اما، . ستا ریامکان پذ یاز نظر تئور یانتقال نیچن اما. نکردنداظهار نظر 

 داشته باشند. یماریب نیدر گسترش ا ینقش مهم واناتیحاین احتمال وجود ندارد که  نیوجود ا نی، با اکنند

 

 را گسترش دهند؟  19  - کوویدتوانند   یم   یخانگ  واناتیح  ایآ

اما  جداشده اند. غیرهاز جمله گاو، اسب، سگ، گربه، شتر، خفاش ها و  یخانگ واناتیو ح یاهل واناتی گونه از ح نیدر چندکروناویروس های 

 در دسترس نیست.   2-کووی-به ویروس نوپدید سارس واناتیح آلودگی و ابتال در ارتباط با شواهد قطعیاضر حال ح در

خود  یهشدار داد که نسبت به سالمت نیدر چ یاهل واناتی به صاحبان ح نیچ یبهداشت مل ونیسیکم ندهیو نما ستیولوژیدمیالنژوان، اپ  یل

در ، .دبروند و با فرد آلوده ارتباط برقرار کنند، احتمال عفونت دارن رونیب یخانگ واناتحی اگر باشند:  اریخود هوش یخانگ واناتیح یو سالمت

  ". میباش یاهل واناتیح ژهیوپستانداران به  ریمراقب سا دیجدا شوند. عالوه بر مردم، با دیبا یخانگ واناتیحمان، زآن 

آمده  دیپد یوانیاز منبع ح روسیو نیرسد ا یاگرچه به نظر م" اعالم کرده( CDCیکا )بیماری ایاالت متحده امر زمرکر کنترل و پیشگیری ا

زنده و  واناتیح تماس با کنند از یسفر م نیکه به چ یافراد شود یم هیتوص . امادر حال گسترش است گرید فرداست، اما اکنون از فرد به 

 کروناویروس  نیممکن است منبع عفونت ا  یاهل  واناتیح  ای  خانگی  وانیهر گونه ح  میوجود ندارد که فکر کن  یلیدل  چی، اما هنمایندمرده اجتناب  

 باشد. دیجد

احتماالً "  یمقامات بهداشت  که  شد  یابیمثبت ارز  زآنها نی  شیآزما  مثبت بودند،  2  -یکوو-سارس  نظر  زا  سگ در هنگ کنگ که صاحبان آنها  دو

 این که بر  یمبن شواهدی چیدر حال حاضر ه"کنند که  یم دیتأک یبهداشتمقامات است.  "وانیمورد انتقال انسان به ح نیاکه  می دهند

  ".ند، وجود نداردشدن آنها شو ماریب ای 19 -کوویدتواند باعث عفونت  یم یخانگ و یاهل واناتیح



24 
 

بتواند آن  یگری، و سپس فرد ددکنن و سرفه آلوده خود را عطسه یخانگ  وانیبتواند ح 19 -کوویدفرد مبتال به  کیامکان وجود دارد که  نیا

نسبت به سطوح نرم   19  -کوویدمعتقدند که خطر انتقال آن کم است.  ی. کارشناسان دامپزشکمنتقل نمایدرا    یماریرا لمس کرده و ب  وانیح

 یزندگ  ماریکه با افراد ب  یواناتیوجود، ح  نیماند. با ا  ی، فلز( زنده مشهیجان )مانند ش  یسطوح سخت و ب  یبر رو  شتریمثال، خز، مقوا( ب  برای)

از  دیبا ،کنند یم یزندگ ماریکه با افراد ب ینشوند، همانطور که افراد ی( نگهدارخانگی نهی)در قرنط گرید واناتیاز افراد و ح دیکنند با یم

 .کنند یخوددار و حیوانات خانگی گرانیتماس با د

و  شودینوع از کرونا به انسان منتقل نم ایناما  می نماید جادیا یت گوارشکه مشکال شدندیکرونا مبتال مویروس  از یسگ و گربه به نوع 

مو  یرو روسیشوند اما ممکن است و یمبتال نم 19 -دیمانند سگ و گربه به عفونت کوو یخانگ واناتیح. کندیفقط سگ و گربه را مبتال م

 شود. ویروس یکیکانتواند باعث انتقال م یمآنها  ند،یبدن آنها بنش و دهان و بینی و پوست

از  ،یوحش  واناتیسارس در بازار فروش ح روسیکروناو 2003اما در سال  ستیبه انسان متداول ن واناتیها از ح روسیاگرچه انتقال کروناو

 یگزارش داد که گربه ها 2004مطالعه در سال  کیواسط( و سپس به انسان منتقل شده بود،  زبانیولگرد )م یهاخفاش )مخزن( به گربه

توانند   یمبتال به سارس هستند و م  ماری( از بSARS-CoV)  یکوو-سارس  روسیبه کروناو  یو آلودگ  یبه سندرم حاد تنفس  مستعد ابتال  یخانگ

 گریمهم د  روسی(، وMERS-CoV)یکوو-مرس  روسیاز و  یمشابه ا  یها  هی. سوندیدر تماس منتقل نما  واناتیح  ریبه سا  روسیبه طور موثر و

مصر، عمان،  ریمختلف نظ یدر انسان شناخته شده بود، در کشورها انهیخاورم یعنوان عامل سندرم تنفس به 2012در سال  خانواده که نیا

 از شترها جدا شدند. یو عربستان سعود رانیقطر، ا

 

 یخانگ واناتیحکروناویروس جدید و  

 human-to-animal) حیواناز انتقال انسان به  یه انمون آلوده به کروناویروس و یک مورد گربه دو مورد مثبت سگ احتمال دارد که

transmissionی بررو  یغربالگر  کی  یکشورها، دو سگ در ط  ریو سا  نیدر چ  19  -دیکوو  یماریب  انیطغ  یابتدا  زا  یراز  .باشد  (، این ویروس 

 19 -دیاز نظر کوو ، کردند یم یزندگ روسیبا افراد حامل و کیکه در تماس نزدیک ژو یک گربه در بل در هنگ کنگ گربه 8سگ و  17

 روس یواین  نظر زا ،شدندنگهداری بندر هنگ کنگ  خانگی واناتیح و قرنطینه ینگهدار زمرکدر  که یخانگ اتوانیح سایر مثبت بودند.

 ی ماریاز ب ینیبالنشانه  چیه در هنگ کنگ واناتیح نیاز ا چکدامیهو به صاحبان آنها برگردانده شدند.  بودند یمنف ها شیآزما در کشنده

 شیتحت کنترل و آزما کیسگ ها از نزد نیا. مثبت بودند  2 -یکوو-سارسنظر ویروس  زو تنها دو مورد آنها ا را نشان ندادند 19 -کووید

شدن صاحب  ماریهفته پس از ب کیحدود  کیبلژ در  2 -یکوو-سارس روسیو آلوده به یگربه خانگاما در خواهند گرفت. مکرر قرار  یها

 کرد. دای)استفراغ، اسهال( گذرا توسعه پ  یو گوارش یمشکالت تنفس خود

 ی دامپزشک   مایشگاهزآ  دیجد  ستمیس  یاعتبارسنج  یاعالم کرد که در ط  2020مارس    13  خیدر تار  IDEXX  یدامپزشک  گاه هایشیآزما  سیسرو

 تشخیص داده نشده  یمثبت جهیکرده و نت یابیرا ارز نمونه( 3500و اسب) هزاران نمونه سگ و گربه ، 2 -یکوو-سارس روسیو یخود برا

 PCR  شیآزما  یازهاین  ریسا  یبرا  IDEXXمرجع    یها شگاهیبه آزما  یارسال  ینمونه ها  یو اعتبارسنج  شیتوسعه آزما  یبرا  ها  نمونهاین    است.

در  19-دیکوو تائید شده مواردرا که با  یواناتیح مایشگاهز، اما این آخبر خوب است نیکه ا یحال درجمع آوری گردید.  واناتیسالمت ح

مرجع  شگاهیآزما 80از  شیبا ب یشبکه جهان کی IDEXXمرجع  یها شگاهیآزماست. نکرده ا شیآزما یاعتبارسنج در این تماس بوده اند را

 است. و در سراسر اروپا لی، برزیجنوب یقای، آفری، ژاپن، کره جنوبلندیوزی، نایمتحده، کانادا، استرال االتیدر ا یدامپزشک

 شکی وزمان های پ زتوسط همکاری سا 19 -کووید افراد مبتال به ویروس در تماس با مراقبت و کنترل بیماری حیوانات خانگی بنابراین،

 .ستین یعاد یآلوده هستند، امر نوپدید یها یماریکه به ب یواناتیح افتنی یرا،ز .تداوم داشته باشدباید مشابه  موارد یدگیرس با شکیزدامپ

 

 (1)  ردمو

 دیجد روسیاز نظر کروناو شیآزمادر  19 -کووید مبتال به ماریب کیمتعلق به  یسگ خانگفوریه مقامات هنگ کنگ اعالم کردند که  28در 

 -کوویدمبتال به  نداشته و فقط به خاطر اینکه در تماس با فرد بیمار    یعالئم چیه،  به نام بنی ساله  17  ییاینیپومر .بوده است  "فیمثبت ضع"

به سر  یاجبار نهیدر قرنط و انتقال داده شد (یمرکز دولت کی) حیوانات خانگی و قرنطینه یز نگهدارمرکبالفاصله به فوریه  26بوده، در  19



25 
 

گرفته شد.  نهیشدن سگ در مرکز قرنط یمدفوع پس از بستر نی، دهان، رحم و همچنینیب ی، سواب هایدامپزشک نهیپس از معا برد. یم

  ه یفور  28شده در    اخذ  دیگر  ی. نمونه هانداشت  یخاص  ینیعالئم بال  چیسگ ه  مثبت شدند.   2  -یکوو-سارسو دهان از نظر    ینیب  ینمونه ها

 ادامه دارد. روسیو ییمدت زمان شناسا نییتع یبرا قاتیتحق مثبت شدند. زین

مارس به   8در    یپس از بهبود ی. وگردید  یرستب  مارستانیو در ب  شناخته شدهآلوده    هیفور  25در   که  ساله بود  60زن    کی،  این سگ  صاحب

 . شد دییتأ روسیکروناو به زین یو هم خانه ای به ویژهزن  نیا کانیاز نزد یخانه بازگشت. ابتال برخ

 شیازمآ  اما  .، وجود نداردمنبع عفونت در افراد باشد  اید  نشو  روسیکروناو  عفونت  تواند باعث  یم  یخانگ  واناتیحکه    نیبر ا  مبنی  شواهدی  چیه

 شود.انجام  باید آن است، ینیدهان و ب یطیمح یآلودگ زناشی ا جه ینت نیا ایواقعاً سگ آلوده بوده  ایآ نکهیا دییتأ  برای یشتریب های

 

 
 درگذشت.  یسالگ  17در سن   روسی کرونا و در اثر مثبت را انجام داده بود،  ش یبارها و بارها آزما یی اینیپومر سگ(12شکل)

 

 -کووید روسیو  نظر  زا  آن  شیبارها و بارها آزما  که یخانگ  مایش ها در اولین مورد سگزنتایج آشد.    شیآزما  نهیقرنطدر طول  بارها    سگاین  

نشان دادند.   دیجد  روسینسبت به کروناو  "فیضع"مثبت    جیآن نتا  یو دهان  ینیب  یاز نمونه ها  شیمجموع پنج آزمادر  شد.    فیمثبت ضع  19

ها تواند تفریق کند که این نمونهها دیده شده و نمیدر نمونه  CoV-RNA SARS-2 که مقدار کمی از ستا یبه معن بدینمثبت ضعیف 

 یآلودگ  نیینشان دهنده سطح پااین نتایج  .هستند  CoV-RNA SARS-2 ویروس  از RNA  قطعاتآیا حاوی خود ویروس هستند یا فقط  

( به اتفاق آرا موافقت OIE)  واناتیبهداشت ح یسازمان جهانمشاوره با    زگ پس اشکی هنگ کنزمقامات بهداشتی و دامپ  است.  روسیو  این  به

طریق تماس   زا  است  وانیمورد از انتقال انسان به ح  نیدارد و احتماالً ا  یسطح کم  یسگ از نظر آلودگ  نیاست ا  یحاک  جینتا  نیکرده اند که ا

  است.مار به داخل مجرای تنفسی فوقانی سگ خانگی و همراه وی شده دیک و محافظت نشده باعث انتشار ترشحات بینی و دهان فرد بیزن

شده  جادیا وانی باشد، احتماالً در اثر انتقال انسان به ح شده نییاز آن است که سگ ممکن است دچار عفونت در سطح پا یحاک تیواقع نیا

 است.

 RRT-PCR (real-time reverse روش یع یارس معکوس یسیرونو/مراز یپل یا رهیواکنش زنجبا روش  با یسرولوژ یها شیآزما

transcriptase/polymerase chain reaction ) کرونا در سگ و گربه واکنش  یهاروسیو ریبا سا که است ژهیحساس و ویک روش

 .شد یمارس منف 12در ، انجام شد مارس 5و  2، از این سگدر خون  کروناویروس یباد یآنت یجستجو  یبرا، نشان نمی دهدمتقاطع  

مرکز را  ه شد،که آن اجازه داد است یسگ منف های این ثابت شد که نمونه -بودمارس انجام شده  13و  12که در  آخر شیدو آزمابراساس 

 شداعالم در آن زمان،  نشده است. افتیبدن آن  ستمیدر س روسیکروناو یبرا یاختصاص یباد یآنت چیه یعنی ترک کند و به خانه برگردد.

 روس یو  یتعداد  نشان داد  هیاول  یهاشیآزما،  بنابراین  .باشد  شده  آلوده  روسیو  نیسگ به ا  ،دهد  ینشان نم  ی سرولوژ  یمنف  شیآزما  جهینت  که
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 رقابلیغ  یبعد شاتیسگ در آزما نهیو پس از قرنط فیکه در ابتدا ضع داشتهوجود  به علت تماس با فرد بیمار وانیح یتنفس ستمیدر س

  .شده بودند ییشناسا

 صاحب سگ . درگذشت در مدت سه روز خانه  به نه یپس از بازگشت از قرنط شناخته شده بود روسیوکرونا جهان آلوده بهی که در سگ نیلاو

حاضر  ویمالک  .ه استدرگذشت سگ ویکه  ارش کردزگ هنگ کنگ (AFCDو حفاظت ) التیش ،یزاداره کشاور به مقامات مارس 16در 

 -کوویدسگ در اثر   نیاست که ا دیکه بع اعالم کرد شکیزدامپمنبع  کیشود.  یکالبد شکاف این سگ علت مرگ نییتع بررسی و یبرا نشد

. در نتیجه   آن اشاره کرد یا نهیزم یها یماریو ب یریرا پ  یتوان علت فوت و یدرگذشته باشد، بلکه م روسیاز کروناو یناش یماریب ،19

که سگ  کرد دییتأ  2020مارس  27خون آن در  یینها شیآزما در نهایت ندارد. 19 -دیوکو با ابتال به ویروس ارتباطی چیه این سگرگ م

را اثبات می عفونت  وجودکه  ساله یافت شد 17این سگ در خون  روسیو یها یباد یآنت .تآلوده شده اس یروسیو ناهنگ کنگ به کرو

 کرده بودند. جادیموجود در خون ا یها یباد یآنتبا  یروسیبه عفونت و یمنیپاسخ ا ییاینیدهد که پومر ینشان م نیا نماید.

 جادیممکن است ا   شهیها هم یباد  یآنت،  ها شناخته شده  روسیوکرونا  گریبا انواع د یانسان  یعفونت ها  فیخف  ایموارد بدون عالمت    یدر برخ

احتماالً   روسیدهد که و  ینشان م  ومژن یلوات  جینتا مشابه بود.  اریآن بس  با  تماس  همه افراد در  موجود در سگ و  روسیو  یکیژنت  شیآرا.  نشود

 .کرده استو متعاقبًا سگ را آلوده  افتهی انتشاراز افراد آلوده 

ها  یماریانتقال ب یکیژنت زیهستند. تما زیمتما یانسان یها روسیاز و یک یکه از نظر ژنت دهند یم انتشار گریکدی نیها را ب روسیو واناتیح

 ی منتقل م گری، که شناخته شده از سگ به افراد دیهار روسیو یکند. به استثنا یدشوار م اریبس یخانگ واناتیح درو انسان  گریکدیبه 

 19 -دیکوو بیماری عامل روسیو نسبت به یخانگ وانیح کیسگ هنگ کنگ تنها نمونه شناخته شده در سراسر جهان است که  .شود

 درمورد  یشتریاطالعات ب دریافت ما هنوز منتظر شک دارند. مایشزآ نیا صحت دقت و و دانشمندان نسبت به بوده استمثبت  آن شیآزما

 ی عفون و به آن به شکلفقط در سگ حضور داشته است،  ویروس نیا ایآ نکهیا ایآلوده شده است،  روسیسگ در هنگ کنگ به و ایآ نکهیا

 یم افراد ای گرید واناتیح ایسگ  ایکه آ میدان یز نمهنوارائه ندهند ما  یشتریکه مقامات هنگ کنگ اطالعات ب یتا زمان آلوده نشده است.

  .مورد نادر است کیاین ؟ ه باشدبود نی، اگر انمایندمنتقل  گرانیو به د کنندرا حمل  روسیو نیا آنها می توانند نکهیا اید، نشو ماریب تواند

شود و سگ در  هیواکنش مثبت اول جادیباعث ااست  ممکن یطیمح یآلودگ. نشان نداد یماریب نیاز ا یعالئم چیه نهیسگ در قرنط نیا

دانشمندان در مورد  نیسوء ظن در ب. دشوار است اریبس فیمثبت ضع یمعنا ریتفس .ردیقرار گ شیآزما و شیبارها مورد آزما ندهیآ یروزها

 نان یتوانند با اطم یم یاهل واناتیح ، صاحبان بدست نیاید یگریکه اطالعات د یتا زمانوجود دارد.  است؟ واقعیمثبت  کی نیا ایآ نکهیا

بیشتری وجود احتمال  با این حال، .ابدی یگسترش نم یخانگ واناتیح ریو سا صاحبان، یخانگ واناتیح نیب روسیکه و داشته باشندخاطر 

خطر بنابراین،   شود.  یم  هیتوص  هموارهدست    یشستشو  نیبنابرایابد،   انتشارآنها    یخانگ  واناتیصاحبان و ح نیبمیکروب ها از    یبرخ  دارد که

همچنان ادامه دارد، و اطالعات  19 -دیکوو بیماری عامل روسیو دربارهدرک . زمان کم است نیدر ا یخانگ واناتیبه ح 19 -دیکوو به ابتال

  کنند. رییتغ ندهیآ یدر هفته ها و ماه هامی تواند و صاحبان آنها  یاهل واناتیح یآن رو ریو تأث یماریب نیا درباره

 

 مورد دوم:

به همراه این سگ  آلوده شده است. 19 -کووید ماریب، ساله 30زن  کیمتعلق به  نژاد ژرمن شیپردسگ  دومینکه  کرد دییهنگ کنگ تأ 

مارس وارد هنگ کنگ  6 خیو لندن سفر کرد و در تار سیبه پار هیفور 27 خیدر تار یو شد.منتقل  نهیقرنط بهاز همان خانه  یگریسگ د

 ی بستر مارستانیکرد و در ب دایز عالئم توسعه پ نی  یشد که مثبت بود. در شوهر و شیآزما  2 -یکوو-سارسروز چهارشنبه از نظر  یشد. و

 .گردید

مبتال جدید    به کروناویروسصاحب آلوده    متعلق به یکسگ    دومینکردند که    دییتأ  سمار  19  هنگ کنگ روز پنجشنبه  واناتیح  رفاهمقامات  

 همراه   ،کرد و روز چهارشنبه  یم  یزندگ  ،داده شده  صیتشخ  19  -کوویدمبتال به    که  یشخص  بادو ساله    پردیرمن شژاد  ژسگ ن  نیا  است.  شده

 یم یجداگانه نگهدار آشیانه هایدر  یدولت زمرکسگ ها در  نیشد. ا فرستاده نهیسگ نژاد مخلوط چهار ساله از همان خانه به قرنط کی با

اعالم  مثبت  پرد ینژاد ژرمن شسگ  یبرا مایشزآ نتیجهگرفته شد،  هاآن زا  چهارشنبه و پنجشنبه هایکه روز ینیدهان و ب سواپ های .شوند

 بود. یمنف نتیجهنژاد مخلوط سگ  ی، اما براشد
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 .آلوده شده است  جدید  روسیکرونا وی به  گریمقامات هنگ کنگ فاش کرده اند که سگ د(13شکل )

 

ه کمک کرد نمونه ها  ملکولی یه و تحلیلزبه تجدر دانشگاه هنگ کنگ که  عمومی برجسته بهداشت شناس روسی، وسیریملک پ  پروفسور

 یرا ز، شود اخذروز پس از شروع عفونت  10حداقل  دیبا ها خون انجام خواهد شد، اما نمونه شیآزما گفته است که برای بررسی بیشتر ،است

 .از انتقال انسان به سگ باشد ییمحتمل است که دو مورد مثبت در هنگ کنگ نمونه ها رایبس .ابندیها توسعه  یباد یتا آنت داداجازه  باید

 است. بوده یمنف آن شی، اما آزماشد میخواه یریگیپ  زیسگ نژاد مخلوط ن وضعیت همچنین

 

 
ودگی  لآ، با وجود  شدند دیشهر تائ نیسگ در ا دو آلودگی این  دانشگاه هنگ کنگ، استاد ،سی ریملک پ  دکتر( 14شکل)

 نشدند.  ماریب  به این ویروس
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 مورد سوم:

براساس   مارس  27  روز جمعه  کیبلژ  یمقامات بهداشت  مبتال شد.  خود  یکیبلژ  صاحبطریق  از    19  -دیکوو  بیماری  ویروس  به  یگربه خانگیک  

بیماری ویروس به  صاحب وی ،نزیک  ابتالیپس از  یخانگ وانیگربه ح اعالم کردند که کیبلژ، ژیل یمحققان دانشکده دامپزشک یافته های

  ن ی اگر چن، انسان به گربه باشد زا 19-دیکوو بیماری روسیو انتقال محتملمورد  نیممکن است اول مورد نیا آلوده شده است. 19-کووید

هنگ به موارد    بهش مشاگزار  نیا  دانند.  ینم  یمنتف  یخانگ  واناتیح  زا  به انسانگی  آلود  انتقال  مقامات هرگونه خطر  اما  ،نادر است  اریبس،  باشد

 یاست که م  تک گیرمورد    کی  نیا  یماریب  نیا  مثبت بودند.  19  -دیکوو  ویروس بیماری  نظر  زا  ،یغربالگر  کی  یکه دو سگ در ط  است  کنگ

 چیه اما منتقل شود  واناتیاز انسان به ح می تواند روسیو نیا .باشد اتفاق افتاده آلوده یها و انسان واناتیح کیتماس نزد ازپس  تواند

 . باشند جمعیت انسانیدر  یریهمه گ ناقلین اینتوانند ب واناتیوجود ندارد که ح یلیدل

حدود   در این گربه،  بالینی نداشتند  عالمت  چیه  که  یهنگ کنگ  اعالم کرد که برخالف سگ های  یا  هیانیدر ب  کیبلژ  ییمواد غذا  یمنیا  آژانس

 2  -یکوو-سارس روسیو  .ه استکرد  توسعه پیداگذرا    (استفراغ، اسهال)  یو گوارش  یمشکالت تنفس  ویبیمار شدن صاحب    زیک هفته پس ا

است. و همچنین مشخص  بودهی ویروس زیا جداسا PCRمایش مورد استفاده زآ نیستاما مشخص  شد. شناساییمدفوع و استفراغ گربه  در

گربه ایجاد شده  خاص یا سایر کروناویروس مشترک یا 2 -یکوو-سارسنشده که عالئم گوارشی یا تنفسی در این گربه به دلیل عفونت با 

پس از دست زدن )  فردی  بهداشت  نیقوان  یخانگ  واناتیشود که در هنگام برخورد با ح  یم  هی، توصیاطیاقدام احت  کیعنوان    بهبنابراین  است.  

 ک یو از تماس نزد ندینما  تیکامال رعا  را   و غیره(  بزند  سیصورت شما را لدستان و    وانیح  دیاجازه نده  و  دیی، دستان خود را بشوواناتیبه ح

به عنوان یک  حیوانات خانگیشدن  لیاز تبد یر یو جلوگ وانیبه ح روسیو این از انتقال پیشگیری هدف. دیکن یخوددار یخانگ واناتیبا ح

   .است یروسیحامل و

هستند که ممکن است   یگونه ا، گربه ها  ی. از لحاظ تئورگرید  یلیبه دال ایشده است    ماریب  روسیو  لیگربه به دل  ایکه آ  ستیهنوز مشخص ن

 ماریآن ب  به  ایرا گسترش دهند    روسیتوانند و  یکه گربه ها م  ستین  نیا  یبه معنا  نیقیبه    نیحال، ا  نیباشند. با ا  روسیو  نیمستعد ابتال به ا

 .دیبرداراز مراقبت از گربه خود، دست  دیآگاه باشند، اما نگران نباشند، و مطمئناً نبا دیصاحبان گربه با اماشوند. 

   

 
 .باشد  حیوانات اهلی به ویژه گربهاز انتقال انسان به    ییمورد مثبت نمونه ها پنجکه    "محتمل است اریبس"(  15شکل )
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 :مورد چهارم

 این شد.در هنگ کنگ مثبت  سرویاز نظر کروناو نژاد موکوتاه یگربه خانگ دومین شیآزما هنگ کنگ التیو ش یزکشاوراداره  برابر اعالم

از دهان،  نمونه برداری پس از  د وگردی نهیدامپزشک معا کیتوسط  2020مارس  31 خیدر منهتن در تار یخانگ یتزدر یک وی یخانگ گربه

 به آن  لهاس 25ن، ز صاحب این که دیپس از تائ است که یگربه خانگ دومین این. منتقل شد نهیآن در روز دوشنبه به قرنط رکتومو  ینیب

 ن یا اعالم شده است.مثبت  در رور سه شنبه در هونگ کنگ 19-عامل کووید روسیاز نظر و، است مبتال 19-کوویدبطور وخیم به بیماری 

  دارد. قرار  در قرنطینه نهیهمچنان تحت نظارت و معا ورا نشان نداده  یماریب این زا ینشانه ا چیه وانیح

صاحبان آنها  باشند، وجود ندارد. 19-کووید ویروس عامل بیماری تواند منبع یم یخانگ واناتیح ن کهیا یمبن  شواهدی چیدر حال حاضر ه

اعالم کرده که  زنی یبهداشت جهان سازمان .و فقط با رعایت بهداشت خود هیچ نگرانی نداشته باشند نمایندخود را رها  یخانگ واناتیح دینبا

 وجود ندارد .نمایند، را منتقل  2 -یکوو-سارستواند  یم دیگر یخانگ وانیهر ح ایگربه  وسگ  این کهبر  یمبن شواهدی چیه

 شیآزما  روسیواز نظر  مکرر    یها  شیآزما  یدو سگ در ط  قبال  .شده استمثبت    آن  شیاست که در هنگ کنگ آزما  یوانی ح  نیگربه سوم  نیا

در اثر تماس رود از  یکه گمان مگزارش شده  کیگربه، در بلژ کیر د روسیکروناو یماریاز ب گریمورد د تنها .بوده است فیضع ایمثبت آنها 

 ممکن است  یخانگ واناتیح این ی کهراه نیمحتمل تر اعالم کرده است که هنگ کنگ یدامپزشک انجمن آلوده شده باشد. خودصاحب با 

 داشته اند، می باشدکه با آنها تماس  یگریاد دافر ای خودصاحبان  طریق تماس بااز  ،قرار گرفته باشند 19-بیماری کووید روسیدر معرض و

 دیگر نمی باشد.هشدار  هیچ دلیلی برایو 

 بقیه همچنان که  یبه خانه بازگشتند، در حال مورد آنها. چهار تحت مراقبت بودند قرنطینهمرکز  نیگربه در ا 15سگ و  27از روز سه شنبه، 

دهد که سگ ها و گربه ها به  ینشان م 19-دیکوو های شیآزما یها افتهی است. دهاعالم شگربه مثبت  اینتنها . حضور داند نهیقرنط در

گربه  این که احتمال یاز نظر تئور. اما وجود ندارد روسیبر نقش آنها در انتشار و یمبن یمدرک چیشوند و ه یآلوده نم روسیو نیبه ا یراحت

 کم است. یماریب نیاوجود دارد، اما احتمال  ،آلوده شوند شتریب ها نسبت به سگ ها

 

 
و تایید ابتالی صاحب وی به   نهیتوسط دامپزشک معا 2020مارس    31  یخانگ  معاینه ز پس ا یخانگ  گربه   این(  16شکل)

 آن اخذ و سپس به قرنطینه انتقال پیدا کرد.  و روده ینیدهان، ب ینمونه ها،   19-بیماری کووید 
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مارس   18در  19-دیمثبت کوو شیآزما است به علت "دیبع اریبس"سگ این  .هم هستندمشابه  اریدر گربه ها و سگ ها بس یمنیا ستمیس

ه استفاد یتنفس یورود به سلول ها یها برا روسیکه کروناو ACE2به نام  یا رندهیگ یرو یها نیحال، پروتئ نیبا اه باشد. درگذشت 2020

 .در نظر گرفته می شود  نییهنوز پا  هستند، اما احتمال عفونت  تر  هیشببیشتر  ها    ها و انسان  ها نسبت به سگ  ها و انسانگربه  ، در نمایند  یم

 ز س اانتقال ویرو  شده  دییمورد تا  چیه یراز.  وجود ندارد شده اند،  ماریب  19-دیاز کوو  یخانگ  واناتیحاین    نکهیبر ا یمبن یمدرک چیه بنابراین،

 وجود ندارد. به انسان  یخانگ وانیح

کردند  اعالم جدیدیدر مطالعه  نی( چHarbin Veterinary Research Institute) نیهارب شکیزدامپ یقاتیپژوهشگران موسسه تحق

 ینیدانشمندان چ  ریاخ یهاافتهی منتقل کنند. زیها نگربه گریآن را به د ویروس مبتال شوند و 19-کووید یماریبه ب توانندیم زیها نگربه که

 توانند یها مانتقال دهند. گربه زیها نگربه  گریرا به د یماریب نیا توانندیم شوندیمبتال م 19-دیووک یماریکه به ب ییهاگربه دهدینشان م

 نیها به اها و اردکها، خوکها، مرغسگ یابتال حتمالحال ا نیمنتقل کنند. با ا گرید یهابه گربه یقطرات تنفس قیرا از طر یماریب نیا

انجام  19-دیکوو یماریبه ب کیفرد در بلژ کی یبر آلوده شدن گربه خانگ یمبن یاز انتشار خبر عه پسمطال نیا است. نییپا اریبس یماریب

اسهال و استفراغ شد و  ،یدچار مشکالت تنفس زیشد، گربه ن انیمذکور در صاحب گربه نما یماریب میهفته پس از آنکه عال کیشد. حدود 

 ی ط کرونا آلوده شده است. روسیبه و وانیح نیکه ا افتندیدرآن گربه انجام دادند  یرو بر کیبلژ "ژیدانشگاه ل"که محققان  یشاتیدر آزما

در دسترس  یموضوع را کشف کردند اما تاکنون شواهد نیا یماریب نیچند گربه مبتال به ا یبر رو شیبا آزما ینیمطالعه پژوهشگران چ نیا

افراد  اظهار داشته که( Eric Fèvre) ور یف کیار پروفسور نسان انتقال دهند.به ارا  یماریب نیا توانندیم زیها نکه اثبات کند گربه ستین

-دیکوو  یماریها را انجام دهند و اگر مبتال به بشستن دست   لیمعمول از قب  یاطیخود اقدامات احت  یخانگ  واناتیپس از تماس با ح  ستیبایم

 .یندنما یخوددار خود یخانگ واناتیبا ح مانهیهستند از تماس صم 19

 

   مورد پنجم:

ی از مناطق  یکی  ورکیویشهر ن  تایید شد.  لیآور  5  ، دردر اثر تماس با نگهبان خودکرونا    روسیبه و  ورکیویدر ن  یوحشببر ماده باغ  کابتالی ی

  فاظت از انجمن ح (،BRONX , NY) وحش برانکس باغ است. آلوده شده کایمتحده آمر االتیدر ا جدید روسیکروناوبه شدت به  است که

 ماالییماده  ببر نیا کروناویروس جدید شیآزما ووا،یآ التیا یخدمات دامپزشک یمل شگاهیاعالم کرد که آزما (WCS) ورکیوی ن وحش اتیح

 ییاقیآفر  ریو سه ش  آمورخواهرش آزول، دو ببر    ، شاملگریبه همراه شش گربه بزرگ د  ا،یناد  کرده است.  یابیمثبت ارزرا    ایناد  به نامچهارساله  

به   زیکند که آنها ن یقرار نگرفتند، باغ وحش فرض م شیمورد آزما گرید یاگرچه گربه ها گذشته دچار سرفه خشک شده بودند. یدر روزها

 ز این چهار ببر بیمار ا  .آلوده شده اند  19-کوویدعامل    یروسیآلوده شده اند، و  (  SARS-CoV-2)  2-کووی-ویروس سارس عالئم آنها به  لیدل

 یو انتظار م غ وجش جدا شده اند و در قرنطینه باغ وحش نگهداری می شود و در حال حاضر هیچگونه عالئم بیماری ندارندوانات باسایر حی

 وزپلنگ ی، (snow leopards) یبرف یاز پلنگ ها چکدامیههمچنین . اورندیخود را به دست ب یرود همه به طور کامل سالمت

 ی ماریعالئم ب وحش اغ( بserval) وزگربهی ای، پوما (Amur leopard) ، پلنگ آمور(clouded leopard) ی، پلنگ ابر(cheetahsها)

برای  را  19-کوویددرباره  کسب شدهداد که هر گونه دانش  میخواه نانیاطم و شدند شیفراوان آزما اطیاحت باگربه  این. نداده اندرا نشان 

شکی زتحت مراقبت های دامپ  آنها  یولرا تجربه کردند    اشتهااگرچه کاهش  .  گذاشت  میخواه  در اختیار  دیجد  روسیو  نیجهان از ا  مداومدرک  

  کنند. یبا کارکنان باغ وحش ارتباط برقرار مهستند و  اریهوش با هوش و همچنان قرار دارند و

مراقب آنها که  فردتوسط  وحش این باغ یگربه هااست. گربه سانان منتقل شده  نیباغ وحش به ا و مربیان از نگهبانان یکیاز  روسیو نیا

مناسب در حال حاضر  رانهیشگی. اقدامات پ اند، آلوده شده شده جادیا عالئم بیماری در ویقبل از آن  ایبوده  روسیو بدون عالمت آلوده به

شده است تا از هر  هدر نظر گرفت ورکیویوحش ن اتیانجمن حفاظت از حگربه ها چهار باغ وحش  ریکارکنان مراقب آنها و سا تمامی یبرا

  شود. یریباغ وحش جلوگ سانانگربه  گریدمواجه  گونه 

 ز پس ابوده اند و  لیماه مارس تعط مهیاز ن ورکیویچهار باغ وحش ن هر نشده اند. ماریباغ وحش ب نیا گریکدام از گربه سانان بزرگ د چیه

  و نگهبانان ها به اجرا گذاشته خواهد شد. ناتاویحفاظت از ح یبرا یدیجد ریمسووالن باغ وحش برانکس تداب این رویداد
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به   ایبه نام ناد ییاییساله ماال 4 ماده ببر کی( 17شکل )

در باغ  19-جدید عامل بیماری کووید روسیو کرونا یماریب

 .آلوده شده استوحش برونکس نیویورک  

 یبرا امریکامتحده  االتیدر ا ی است کهوانیح نیاول نیا

 مثبت اعالم شده است.  و  شیآزما  کروناویروس جدید

 

 2-یکوو-سارس صاحبان خود به ویروستوسط  یخانگ یقبالً گزارش داده که گربه ها (Live Science) نسیوسایالوبگاه علمی خبری، 

 باانسان ه ب هیهستند که شب  خود یتنفس یسلول ها یرونیدر قسمت ب یا رندهی گ نیپروتئ یرسد گربه ها دارا یآلوده شده اند. به نظر م

وارد  روسیشود و یاست که باعث م گیرنده ای، همان ACE2م نا این گیرنده  پروتئینی به. درگیر می شود 2-یکوو-سارس یعفونت ها

 ن یپروتئ"  ه است که، گفتکیکرونا در بلژ یدمیفدرال اپ   یشناس و سخنگو  روسیون گچت، و  ونیاست  .نماید  ریشود و تکث  ی تنفسیسلول ها

ورود به سلول استفاده  یبرا 2-یکوو-است که توسط سارس یسلول رندهیاست که احتماالً گ یانسان  ACE2به همولوگ هیبش ACE2گربه 

 . "شود یم

 یدامپزشک  قاتی تحق  یتو یمنتشر شده است، هواالن چن از انست (  medrXivشکی )ز آرشیو پ   در مجله  برخطبه صورت    گیزبه تاکه    یدر گزارش

 مقاله    خود شرح داده است.  یموجود در قطرات تنفس  یگربه ها  نیرا ب  2-یکوو-سارسانتقال    ی، چگونگنیچ  یاورزعلوم کش  ی، آکادمنیهارب

-یکوو-سارس  یباد  آنتی  ،  شده در ووهان  شیآزما  های  گربه  درصد  15  باًیکه تقر  دادمنتشر شده، نشان    زینشکی  زآرشیو پ   این  که در  یگرید

هر دو مطالعه خاطرنشان   سندگانینو  با این حال  .دریافت کرده اند  گرید  یگربه ها  ایرا از انسان    روسیوتوانند    یدهد که م  یدارند و نشان م  2

 وجود ندارد.تاکنون گربه ها به انسان  زا 2-یکوو-سارس بر انتقال یمبن یشواهد چینکردند که ه

انجمن حفاظت از  دارند. یخانگ یمشابه با گربه ها دهرنیگ نیو ببر پروتئ ریبزرگ مانند ش یگربه ها ایدهد که آ یمطالعات نشان نم نیا

 یمختلف م یگونه ها رایشود ز یم جادیدر گربه سانان بزرگ ا یماریب  نیکه چگونه ا ستیمشخص ن ": دیگو یم ورکیویوحش ن اتیح

 ".کامل ادامه خواهد داشت  یبهبود  ینیب  شیآنها با پ   قینشان دهند اما همچنان مراقبت دق  یواکنش متفاوت  دیجد  یتوانند در برابر عفونت ها

 

 !آلوده شده اند  ویروس جدیدووهان به کرونا  در  هادرصد گربه  15

جمله میمون ها و، راسوها و  ز( می توانند وارد به بدن انسان ها و سایر پستانداران اSARS-CoV-2) 2-کووی-کروناویروس جدید، سارس

خبر   2  یکوو-سارس  روسیها به وآن  یو ولگرد شهر ووهان از آلودگ  یخانگ  یهاخون گربه ز  ا  یریبا نمونه گ  ینیچ  دانشمندان گربه ها شود.  

دریافتند کرونا در جهان،  روسیو وعیش هیدر شهر ووهان، کانون اول یگربه ولگرد و خانگ 102با گرفتن نمونه خون  ینیدادند. دامپزشکان چ

چاپ شده است. مطالعات قبلی   BioRxivاین تحقیقات در درگاه  شده اند.    آلوده  کروناویروس جدیدشهر به    نیا  یهابهدرصد گر  15حدود    که

در  2-کووی-باشد. با شناسایی آنتی بادی سرم خاص عفونت سارس 2-کووی-نشان داد که گربه می توانند یک حیوان مستعد برای سارس

نمونه   39و  19-طغیان بیماری کووید زپس اشده  ونه اخذنم 102 جمله زانمونه های سرم گربه های ووهان  زگربه ها بررسی شد. گروهی ا

ویروس ( RBDن اتصال گیرنده )یمونظر د زطغیان ا زدرصد( سرم گربه ها پس ا 7/14نمونه ) 102ار  15. شد یجمع آور طغیان زپیش ا

- یکوو-کننده سارس یخنث یباد یآنتنمونه  11مثبت،  ینمونه ها انیاز م ( مثبت بودند.ELISAا )زروش الی زبا استفاده ا 2-کووی-سارس
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گربه  یعفون تیتونیپر روسیو یک یا دو و نوع 2-یکوو-سارس نیب یکیواکنش متقاطع سرولوژ چیداشتند. ه 1080/1تا  20/1از  تریبا ت 2

(FIPV  .مشاهده نشد ) وهان آلوده کرده در طول طغیان بیماری، گربه ها را در شهر و  2-کووی -سارسویروس  این داده ها نشان می دهد که

 گربه   15در بدن    2  یکوو-سارس  روسیو  یهایباد  یداشته است. آنت  ریتاث  زین  یخانگ  واناتیح  یکرونا رو  روس یاز آن است که و  یحاکاست.  

امان ر  د  روسیو  نیا ولگرد از تبعات ای  یخانگ  واناتیح  زینقاط جهان ن  ریکه در سا دهدیامر نشان م  نیشده است. ا  ییساکن در ووهان شناسا

از  یبه سادگ روسیو نیا ینه؟ ول ایها به انسان وجود دارد کرونا از گربه روسیاحتمال انتقال و ایآ ستیحال، هنوز مشخص ن نی. با استندین

 رده نک  ییکرونا را شناسا  روسیو  به  یابانیخ  یهاآلوده شدن گربه  یهنوز چگونگ  نی. دانشمندان همچنشودیمنتقل م  گرید  وانیبه ح  وانیر حه

راسوها و    ینه هازبوها در  از پستانداران عالوه بر گربه  یاریها بلکه بسنه تنها انسان  19-دیکوو  یماریب  یعامل اصل  2-یکوو-سارس  روسیاند. و

 و قابل رشد است. کندیآلوده م زیها را نموش خرمایا 

 

  فرانسه  - یخانگ  واناتیدر ح  2- یکوو- سارس  روسیو

ارش  زگ 2020 لیآور 10در  یخانگ واناتیدر ح 2-یکوو-سارس روسیو دربارهموسسه پاستور در فرانسه  دهش چاپ شیپ  یافته های مقاله

 نفر( بطور متوالی عالئم بالینی  18تا    11)  گرینفر د  ازدهیو    داده شدند  صیتشخ  19-دیمبتال به کوو  شکیزدامپ  جویاننفر از دانش  دوشده است.  

در موارد مشکوک  به عنوان کهداشتند  2020مارس  18فوریه تا  25 ز، ا 19-( عفونت کوویدمهفقدان حس شا)تب، سرفه و  یتنفس یماریب

دیک زدر تماس نکه    (سگ  12گربه و    نه  حیوان خانگی)  21  .مان نمونه برداری بدون عالمت بودندزدانشجویان در    زنفر ا  7و    نظر گرفته شدند

 دفع کردند، از نظر  یم  یزندگ  یسیدن دست و صورت(رروی تخت مشترک و لیدن ب)خواب  در یک اتاق مشترک  شکیزدامپ  یدانشجو  20اینبا  

 یباد یو آنت روسیاز نظر و یاهل واناتیح همه قرار گرفتند. شیدر خون آنها، مورد آزما یباد یآنت ن حضوری، و همچنPCRبا روش  روسیو

 روس یو نظر زا یوانیح چیرا نشان داد، ه روسیکروناوعفونت شبیه به  ) تنفس یا گوارشی(ینیعالئم بال گربه ها زمورد ا 3اگرچه  بودند. یمنف

رسوب   سنجشبا استفاده از روش در خون آنها  2-یکوو-سارس هیعل یباد یآنت چیو ه نبودمثبت  RT-PCR مایشزدر آ 2-یکوو-سارس

  بود.ن صیقابل تشخ( immunoprecipitation assay) یمنیادهی 

 ی عیطب طیدر شرا یاهل واناتیانسان و ح نیب 2-یکوو-سارس روسیانتقال و زانیدهد که م ینشان م یرازت  سادلگرم کننده  جهینت کی نیا

 کیگربه، به عنوان  به ویژه یخانگ واناتیح ینقش احتمال قیدق فیتوص یبرا ویروس ریتکث تکمیلی با مطالعات. است نییپا اریاحتماالً بس

 یبزرگتر و بررس  یها  تیشامل جمع  دیبا  این مطالعات  است.  ازیمورد ن  یالملل  نیمختلف ب  یها  نهیدر زم  2-یکوو-واسطه سارس  زبانیم  ناقل

  :دیچند عامل را در خاطر داشته باش دیاما با .شوداطراف آن  یروسیو بار و واناتینقش سن ح

گربه  یرا،زانجام داده شود.  یمطالعات بزرگتر است زنیاشروع است،  کی نیبود. ا یخانگ واناتینمونه نسبتاً کوچک از ح کی نیا (1

صفر  نانیحال، فاصله اطم نیبود. با ا 0/ 9مطالعه  نیعفونت در ا وعیشمی باشند. از همه نگران آن  شتریب هستند که یگونه ا، ها

 چههر .ابدی یاهش مدرصد ک 23تا  0 نیببا احتمال  آلوده  واناتیح یبدان معناست که درصد واقع نیخواهد بود. ادرصد  23تا 

  صفر است. یداشت که صفر به معنا میخواه یشتریب نانیباشد، اطم شتریاندازه نمونه ب

، دشوار  داشته اندارتباط  19-به کووید مشکوک ایشده  دییبا صاحبان تأ  واناتی ح نکهیعدم اطالع از ا لیمطالعه به دل نیاتفسیر  (2

هریک  متعلق به واناتیتعداد ح چه که میدان یا نمبودند، ام مشکوک کجا دانشجوی 11آلوده و  دانشجوی  2که  میدان یاست. ما م

 روسیدر معرض و یاهل واناتیهمه ح ایکه آ ستینبودند. هنوز مشخص ن ضیکه مر گریدی دانشجو 7 ل، در مقابه استبود آنها زا

 اند.داشته جامعه  این مواجهه با زانیچه مآنها  ایبوده اند، 

از  شیموضوع ب نیکه نسبت به ا میکن پیدا نانیاطم دی، اما ما بامیباش واناتیصفر در ح وعیهد شعه شامطال یک، خوب است که در نیبنابرا

از حد واکنش نشان  شیب در یک حیوان 2-کووی-یافتن سارسمردم نسبت به  میخواه ینم نکهی، درست مثل اندهیمحد واکنش نشان 

ه خانواد واناتیح شیآزمااما  باید انجام شود یمطالعات بزرگتر است. روسیو نیا درباره آموختن ندیدر فرا گریقدم کوچک د کی نیدهند. ا

 .ستیآسان ن روش لیبه دال 2-کووی -به سارسآلوده  های

 

 



33 
 

 در ایران  میدانی  بررسییک  

روانی  سه قالده سگ تلف شدند و به منظور آرامش، استان لرستان کوهنانی شهرستان کوهدشتدر روستای شورآبه بهرام بیگ در بخش 

بعمل آورده و نمونه ها را ششم فروردین به  برداری نمونه حیوانات این از استان پزشکی علوم دانشگاه همکاری با شکیزاداره دامپ مردم

 . اقدامات بهداشتی مشاهده نشد خانگی منطقه حیواناتسایر ال به ویروس کرونا در عالیم حاد ابت. شکی ارسال شدزمایشگاه دانشگاه علوم پ زآ

 ..گرفتقرار  کارشناسی میت کیمنطقه تحت کنترل و پایش و کامال  گردید انجام ییو گندزدا یضدعفون ی اطرافروستا 12تا  10شعاع  تا

در  ینگران چگونهیه، اما شود یم عیشا آنها نیو تلفات در ب یتب، ضعف بدن میگوشتخواران با عال یروسیو یماریهر ساله در فصل بهار ب

تلف شده   یسگ ها  ینمونه ها  یینها جیلرستان نتا  یدانشگاه علوم پزشکدر نهایت،    .به انسان وجود ندارد  سگاز    یماریب  نیخصوص انتقال ا

 .اعالم کرد یمنف نیرا در هفتم فرورد

 

  در تهرانرها شده    یخانگ  یهاسگ

همه  زپس ا .نشده است مشاهده شکیزای دامپتوسط تیم ه 19-کووید شبیه به  یماریببه رها شده در تهران  یهاسگ  یابتاللحظه  نیتا ا

خود  یخانگ یهامردم سگ  زحیوانات خانگی به انسان، تعدادی ا زاحتمال انتقال بیماری ا بارهی درعاتیشا پخشو  19-گیری بیماری کووید

بالصاحب  یهاسگ  ینگهدار  مرکز  و به یمشاغل جمع آور  یها توسط شرکت ساماندهسگ  نیاکردند.  کرونا رها   ابتال به  از  ینگران  لیرا به دل

 به سامانهشهروندان  با تماسکه  کنندیم تیفعال واناتیح یریگمختلف زنده تیم های تهران در سطح شهر .شدنددر مرکز آرادکوه منتقل 

 شکی زتوسط تیم دامپ هاسگ زمنتقل می نمایند. در مرک به نقاهتگاه  و آنها حیوانات بی صاحب و رها شده را جمع آوری در همان روز 137

ار  یمورد زمرک یدامپزشک یهامیتا امروز ت. شوندیم یو نگهدار کیتفک نهیدر قرنط ،از سالمت برخوردار باشند درصورتی که شده نهیمعا

حتمالی گی اآلود و شناسایی نمونه گیری یبرا یتخصص میت خواسته شده تااستان تهران  یدامپزشک اداره کل زامشاهده نکردند.  ابتالی آنها

   . نمایند امزاع 2-کووی-سارسآنها به ویروس 

 

 به ویروس کرونا  شاغالن صنعت دام و دامپروریابتالی  

 عیو کارخانجات و صنا انیو آبز وریکرونا در کشور فعاالن، کارکنان و کارگران و دامپزشکان شاغل در صنعت دام، ط روسیو وعی ش طیدر شرا

سالمت  یاجتماع  یکامل اصول فاصله گذار تیو عدم رعا یخانگ نهیبسته، با خروج از قرنط یو در فضا یهکار گرو تیوابسته، به سبب ماه

-دیکوو  یماریابتال به ب  یقابل اجرا در معرض مواجهه و خطر جد  یبهداشت  ریرغم اتخاذ همه تداب  یافراد در تماس را عل  گریو د  هخود و خانواد

، اما در خبرهای ت دام و دامپروری و کارخانجات و صنایع وابسته تاکنون ارائه نشده استاغالن صنعابتالی ش زارشی ازگ قرار داده اند. 19

 ارش شده است. زآنها گ زابتالی برخی ا زپراکنده ا

 رغمیعل ریاخ یهادر هفته تعطیل نبودند و همانند سایر مشاغل خدماتی دولتی و خصوصی شکانزدامپکرونا  روسیو وعیاز زمان ش

 لیتعط یدر روزها یحت - یدانیصورت مبه مردم به مانیزساضرورت انجام ماموریت  لیدلوجود آمده در خصوص کرونا، بهبه یهاتیمحدود

 ،یتب برفک ونیناسیکامل فاز سوم واکس یاجرا هژبه ویمحوله  فیدر حال انجام وظا و روستایی یزو در مناطق محروم و دورافتاده و مر –

. آنها هم می باشند غیرهو  فاسد یفرآورده خام دام بطضیع مواد غذایی و نظارت و زت بر تولید، بسته بندی و توارنظ ،مشمشه تست سل و

 می باشد.   19-دیک در معرض خطر آلودگی و ابتال به بیماری کوویدزهنگام تماس و ارتباط های ن

های رییس شبکه دامپزشکی یکی از شهرستان جمله  زهمکاران به این بیماری مبتال شده اند. ا زارش ها تاکنون نشان می دهد تعدادی ازگ

ارش های غیر زبنابر گ. دیکرونا مبتال گرد یماریبه ب ی نوار مرز هایبه روستا یرسانخدمت تیانجام مامور نی در ح کردستان در روزهای اخیر

 و کردستان به بیماری کرونا مبتال شدند. سایر همکاران در استان تهران  زرسمی نی

مختلف به ویژه در مشاغل  19-شغلی مبتالیان به بیماری کووید بررسی ارتباطبنابراین، بنظر می رسد طراحی و انجام یک مطالعه میدانی 

 کارخانجات و صنایع وابسته ضروری باشد.  کشتارگاه ها، و افراد شاغل در ، کارگرانانزشاورشکان، دامپروران، کزشکان، پیرادامپزدامپ
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 کرونا  یماریبه ب  یرسانخدمت  تیانجام مامور  ن یدر روزهای اخیر در ح اندامپزشک ابتالی ( 18شکل)

 

 حیات وحش و گسترش بیماری های عفونی نوپدید

 یم واناتیبا ح کیتماس ها، تعامل و ارتباط نزد ریوحش و سا اتیح یها ستگاهیانسان ها در ز شتریکارشناسان هشدار دادند که حضور ب

 روسیکروناو  وعیبدتر از ش  یحت  یجهان  یها  یریتواند به عالم گ  یم  قاتیرا به همراه داشته باشد. فقدان تحق  یدیجد  یها  یماریب  انیتواند طغ

موارد مانند سارس، مرس، ابوال   ریو سا 19-دیاز جمله کوو -در سراسر جهان  ریکشنده اخ یها یماریب انیاز طغ یاریمنجر شود. بس دیجد

 دینوپد یها یماریدرصد از ب 75وحش آغاز شده اند. حدود  اتیبه انسان منتقل شده اند، از ح واناتیکه از ح ییونت هابه عنوان عف رهیو غ 

 به وجود آمده اند. رین مسیا قیاز طر یانسان

 ای قایدر آفر یمحل یوحش و عرضه آنها در بازارها اتیشکار ح با واناتیبه ح  یاحترامیبردن جنگل ها و ب ن ی ب زا با عتیبشر به طب یتوجهیب

 تب کریمه کنگو، مانند ها یماریب یریعالم گو  وعیو ش یدیو بازپد یدیآنها توسط انسان عامل نوپد یو مصرف گوشت و فرآورده ها ایآس

قرن گذشته  کیدر  رهیو غ  19-دیکووو مرس،  انفلوانزا)پرندگان و خوک(، سارس، ،یدنگ کا،یز هانتا، و هندرا، پاین ،زاید ابوال، ماربورگ،، السا

که  ابندیدر دی. همه بارندیدرس عبرت بگ نده،یآ یایاز وقوع بال یریجلوگ یاز اشتباهات گذشته برا دیاز مردم سراسر جهان بابوده است. 

 .مییربا یرا از فرزندانمان م ندهیآن، آ بیرو در صورت تخر نیهستند و به آن وابسته ، از ا عیطب یایاز دن یبخش

 یانسان یرفتارها رایز ابد،ی یشتر یب وعی تواند در سراسر جهان ش یم 19 – دیچون کوو ییها یمارینشان داد که ب دیجدمطالعه  کی جینتا

کند.  یم کتریانسان ها نزد یناشناخته را به محل زندگ یزا یماریوحش حامل عوامل ب اتیجانداران شده و ح یها ستگاهیز بیباعث تخر

خفاش   نان،یراسته نخست  ،یاهل  واناتیکه ح  افتندیقرار دادند و در  یبه انسان را مورد بررس  وانیاز ح  افتهیانتقال    روسیو  140از    شیمحققان ب

  وع یبردند که خطر ش یمساله پ  نیبه ا نیدرصد( است. همچن 75)حدود  وانیانسان و ح نیقابل انتقال ب یها روسیو شتریو موش حامل ب

آنها به عنوان غذا توسط انسان  یمصرف آنها و فراورده ها لیبه دل یوانیح یکه گونه ها ابدی یم شیافزا یزمان انبه انس وانیها از ح روسیو

در  وان،یانسان و ح نیقابل انتقال ب یها یمار ینشان داد که ب نیمطالعه همچن نی. ارندیگ یقرار م دیمورد تهد شانیها ستگاهیز بیها و تخر

 تر است. عیرسند، شا یانبوه م دیبه تول یانسان رفمص یوحش که برا اتیح واناتیح
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 و حیات وحش سگ و گربه  گوشت  مصرف  تیممنوع

این  یبرای تعطیل المللی بر چینهای بینفشار 19-های چین اتفاقی معمول است. اما با شیوع بیماری کوویدحیوانات وحشی در بازار فروش 

معتقدند بیماری ناشی از  عفونیهای « معروف هستند. متخصصان بیماری( Wet market) های خیسها افزایش یافته که به »بازاربازار

. دهدیبازارها، جان همگان را در سراسر جهان در معرض خطر قرار م  نیهم  .ها در شهر ووهان چین شروع شداز این بازار  ویروس کرونا از یکی

 یهاکشور ماز مرد یاریبس یراب. شوندیباز م جیکشور به تدر نیا سیخ یهابازار گریبار د ن،یکرونا در چ روسیو وعیبا کم شدن دامنه ش

 واناتی گوشت ح  نیووهان چ  سیاست. اما در بازار خ   وهیو م  ییو مواد غذا  یمحصوالت گوشت گرم و ماه  نیتنها منبع تام  ،هابازار  نیا  ییایآس

به انسان انتقال  وانیکرونا از ح روسیو ،یفوچ یدکتر آنتونمی شود. عرضه  زین یوحش واناتیح گریمار، راکون و د ،یسگ آب مانند یوحش

بالفاصله   ییهابازار  نیچن  دیعلت با  نیاست و به هم  و مرس  و سارس  یمرغ   یآنفلوانزا  مانند  واگیر  یهایماریب گرید  هیکه شب  کرده است دایپ 

 د.نشو لیتعط

باید به  یا فرآورده های آنها( اهلی و خانگی، پرورشی و حیات وحش و گوشت یفروشزنده)زنده  یانز، پرندگان و آبجانورانعرضه  یبازارها

 یطیدر مح  حیواناتبازارها    نیدر اد.  نماندهی شوزتعطیل و سا  اتانسان و حیوانقابل انتقال بین    هایپیشگیری از شیوع گسترده بیماریمنظور  

 آنهاز  اخطرناک    ویروس های  میکروب ها به ویژه برای انتشار و انتقال یکاف  طیشرا  ی آنهاماریب  که در صورت  شوندیم  ینگهدار  یبهداشت  ریغ 

 جدید  روسیکروناو  یریراگو ف  یشرق  یایدر آس  پایو ن  یمرکز  یقایابوال در غرب آفر  روسیو  وعیشفراهم می باشد. مانند   و بلعکس  هابه انسان

 ، چین.ووهان در

 ی ریشگیزنده به منظور پ   واناتیفروش ح  یبازارها  یلیفشار در رابطه با درخواست تعط  نیشتریسال گذشته با ب  72  یبهداشت ط  یسازمان جهان

به  ه(کشتنفر  300هزار و  11 )باابوال  یماریو ب( کشته 800 دیکز)با ن 2002-3 یها در سالی واگیر مانند سارس هایماریب یریاز همه گ

 ط یگروه مح  200از    شیب  است.  بودهمواجه    ندهیدر آ) در اثر مصرف خفاش یا مورچه خوار(    19-و کووید  یوحش  واناتیعلت مصرف گوشت ح

 یها یماریاز بروز ب یریشگیپ  یبهداشت درخواست کردند تا تمام تالش خود را برا یاز سازمان جهان ینامه ا یدر سراسر جهان ط یستیز

فروش موجودات  یبازارها تیدائم فعال تی به ممنوع  نماید که هیها توصبه دولت و .ردیو فروش موجودات زنده به کار گ دیخر از یناش دیجد

 سالمت انسان به حداقل برسانند. دیکاهش تهد برایوحش را  اتیتجارت ح ایزنده اقدام 

 یرا از اول ماه م یوحش واناتیسرکوب تجارت ح یبرااز تالش  یسگ و گربه به عنوان بخش گوشت مصرف نیمقامات شنژن در جنوب چ

موارد   نیاز اول یبه انسان منتقل شده است. تعداد واناتیح قیکرونا از طر روسیکنند که و یگمان م دانشمندان ممنوع کرده است. یالدیم

 سه یها و گربه ها در مقا  سگ  ار گرفته بودند.در شهر ووهان قر  یوحش  واناتیبازار فروش ح  کیبودند که درمجاورت    یافراد  روسیو  نیابتال به ا

اقدام معمول  کی گرید یخانگ واناتیمصرف سگ ها و گربه ها و ح تیاند و ممنوع کرده جادیبا انسان ا یکینزد اریرابطه بس گرید واناتیبا ح

 است. یتمدن انسانست و روح به درخوا یواکنش نی همچن تیممنوع  نیا رود. یبه شمار م وانیو هنگ کنگ و تا شرفتهیپ  یدر کشورها

 ند.را ممنوع اعالم کرد یوحش واناتیتجارت و مصرف ح زین هیدر ماه فور ینیچ قانونگذاران

 

  یدامپزشک  یها  تیفعال  تقویت  ضرورتو    19- دیکوو

به طور مشترک ( WVA) یدامپزشک جهانی ( و انجمنOIE) واناتیبهداشت ح ی، سازمان جهان19-دیکوو یماریب عالم گیری بدنبال اعالم

را  یخاص دامپزشک یها تی. آنها فعالمطرح کردنددر بیانه ای را  یدر بهداشت عموم یدامپزشک یحرفه ا یها تیو مسئول ها نقش بهتوجه 

 دانستند.، برجسته هستند کلیدی و بحران یاضطرار  شرایط تیریو مد یماریاز ب یریشگی، پ ییذامواد غ یمن یاز استمرار ا نانیاطم یکه برا

ها در سراسر جهان اقدامات  از دولت یاری، بس19-دیکوو گیری عالماز  یناش یها مقابله موثر با چالش یبرا - 2020مارس  18، سیپار

توسط  دیبالقوه را که با یها یسؤاالت مربوط به سازگار ماتیتصم نیاتخاذ کرده اند. ا یضرور ریبستن مشاغل غ  یرا برا یمحدودکننده ا

 کند. یم جادی، ادیایاجرا در ب رحلهبه م یحرفه دامپزشک

 یخاص خدمات دامپزشک  یها  تیاز فعال  حمایت(  WVA)  یدامپزشک  جهانی  ( و انجمنOIE)  واناتیبهداشت ح  ی، سازمان جهاننهیزم  نیا  در

 گرفتند.در نظر  یبه عنوان مشاغل اساس در بهداشت عمومی را
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فراتر از   هستند. یدر جامعه بهداشت جهان ریناپذ ییجدا یدامپزشکان بخش هستندمهم  اریبس یعموم بهداشت یکه برا ییها تیحفظ فعال

انسان و  بهها از جمله موارد قابل انتقال  یماریاز ب و مدیریت یریشگیدر پ ی، آنها نقش مهمواناتیو رفاه ح یمرتبط با سالمت یها تیفعال

 .دارند ها تیجمع یبرا ییغذا یمنیاز ا نانیاطم یبرا

 :اعمال نمایندامر  نیاز ا نانیاطم یشمار، آنها بتوانند اقدامات الزم را برا یب یها تیفعال انیمهم است که در م اری، بسیفعل طیشرا در

 مباشرت نماید. یعموم یکپارچی بهداشتتواند بر  یم یو منطقه ا یمل یدامپزشک یو بازرس ینظارت خدمات (1

در  ییمواد غذا چرخه تامین ، واردتیجمع یبرا ییغذا تیامن ضمانت ایمنی و یاآنها بر یجانب فراورده هایسالم و  واناتیح فقط (2

 .شوند رفنجیره تولید تا مصزطول 

 ند رسیدگی نمایند.توان یرا م و بحران یاضطرار یها تیموقع (3

 .دشون حفظ ،مهم یاقتصاد و یعموم بهداشت با پیامدهای ها یماریب علیه ونیناسیمانند واکس رانه،یشگیپ  اقدامات (4

 .ابدیدار ادامه  تیاولو یپژوهش یها تیفعال (5

 

 و دامپزشکان: یدامپزشک  و نهادهای  مان هازسا  و بین المللی  یمل و وظائف  ها  تیمسئول

باید بهترین شیوه ها، اولویت ها و  19-شکی در طغیان کوویدزمان های دامپزکمیته مدیرت بحران و پدافند غیر عامل نهادها و سا (1

را و در تداخل با هم  بر وضعیت بیماری و گسترش ویروس را در سطح جمعیت های انسانی و حیوانی مختلف نحوه پایش و نظارت

 . ندیمکان ها نظارت نما نیاز ا 19-دیکوو روسیو بر احتمال و امکان انتقال و انتشار و ی نمایندزتعیین و پیاده سا

یابی و میدانی( مرتبط با رعایت زیابی )خودارزی ارزبینه های ممیزمانی های ذی ربط بازکمیته های بحران و پدافند غیر عامل سا (2

وسایل حفاظت فردی، نحوه ضدعفونی  زات، فرایندهای کاری، نحوه استفاده ازدستگاه ها و تجهیبهداشت فردی، بهداشت محیط و 

در بیمارستان ها، کلینیک ها، را ره مایش ها و غیزدایی تمام مراحل کار و مواد مورد استفاده، نمونه برداری ها و انجام آزو گند

ه دام و فرآورده های دامی، کارخانجات و صنایع مختلف و مرتبط در کل و ارها و میادین تهیه و عرضزمایشگاه ها، فروشگاه ها، بازآ

 نواده آنهاو بررسی وضعیت خا کارکنان یارتباط کار تدوین نقشه ترافیکی و با یبرای مشاغل، مناطق و ایستگاه های مختلف کار

 ابالغ و بر اجرای آن نظارت نمایند. ، تهیه 

به سئواالت مردم پاسخ    برای   4030 شکان با سامانهزشکی یا همکاری دامپزش اختصاصی دامپزآمواطالع رسانی و  سامانه  ایجاد یک   (3

دوره همه گیری بیماری  اصول بهداشت مواد غذایی در و نگهداری حیوانات خانگیمراقبت و  درباره و صاحبان حیوانات خانگی

 .بدهند 19-یدکوو

 کردیبا استفاده از رو دیبا یدامپزشکخدمات بالینی و  یعموم بهداشت خدمتشکی در زپدام خدماتخدمات بهداشتی عمومی،  (4

 و اقدامات خود را به اشتراک بگذارند. اطالعات( One Healthسالمت واحد )

در ارتباط با بیماری کروناویروس جدید و اعالم  گیئواالت صاحبان حیوانات خانه ای برای ارائه مشاوره و پاسخ به سژخدمات وی (5

  بیماری خود و حیوانات خانگی و درخواست نگهداری آنها در قرنطینه ایجاد نمایند.  وضعیت

و استاندارد در سطح شهرها با امکانات مناسب  19-قرنطینه و نگهداری حیوانات خانگی صاحبان بیمار و مشکوک به کووید زمراک (6

شکی و زظرفیت های دانشکده های دامپ امکانات و زای آنها با ارائه مراقبت های تشخیصی و بالینی با استفاده ازبرای نگهداری مج

  و خصوصی فراهم آورده شود.  بیمارستان ها و کلینیک های دولتی

 خانگی ایهمراه  واناتیدر ارتباط با ح ل دارند و یازننماید که حیوان خانگی در م یگزارش م 19-دیکوو مانی صاحبان مبتال بهز زا (7

 ی خطر همکار یابیارزدر  گریکدی شکی باید در کنارزمان های بهداشتی و دامپزسا ،بوده و احتمال ارتباط بیماری هردو وجود دارد

   .نمایند

-دیصاحب آلوده به کوو  یا  فردبا    یکیاط نزدکه ارتب  خانگی و همراه  واناتیح  مایشزآ   یبرا  خطر  یابیارز  جهی به عنوان نت  یمیتصم  اگر (8

 / و مدفوع ینیدهان، ب نمونه های شیآزما یبرا rRT-PCR جمله زا ملکولی های روش شود از یم هیگرفته شد، توص ،داشته 19

   استفاده شود. رکتال
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 یواناتیارد، نگه داشتن حد ندوجو گرید وانیبه ح وانیح کیاز  19-دیبر انتشار عفونت کوو یمبن شواهدی هیچ زهنوکه  یحال در (9

   شود.می روش محسوب  نیبهتر مواجهه نیافته و جمعیت های انسانی واناتیاز ح دور ،مثبت است 19-دیکوو مایشزآکه 

 کجا هرزمان و  هردر  م رازی الها هی منطقه، توص هر در خطر زپیشگیری او  یکیولوژیدمیاپ  خطربسته به  بایدمان های ملی زسا (10

  .اعمال شود

 یدامپزشک شکی وزپ  نی با مسئول کینزد ارتباط و تعاملتا  نمایند بیرا ترغ  خصوصی و دولتی دامپزشکان باید یمل یسازمان ها (11

 .نمایند یرویپ  دستورات و توصیه های آنهاو از  داشته باشند یمحل

از  19 - کووید  و انتشار  انتقالاحتمال    وهشیژو پ   آزمایشگاهی،  تحقیقات میدانی  شکی باید بازمایشگاه ها و اداره دامپزدانشکده ها، آ (12

 نمایند. را رصد )تب و عالئم تنفسی(  و گربه ها هاسگ بیماری و بلعکس و وضعیت حیوان به انسان

محافظ و غیره(  لباس یکبار مصرف و عینک ،دستکش یکبار مصرف، ضدعفونی کننده دست، ماسکوسایل حفاظت فردی )شامل  (13

 شود.  عیو توز نیتام خصوصی و دولتی و نظارت بر نحوه استفاده از آنهامراکز دامپزشکی  بین یو وسایل و مواد گندزدای

از سالمت و رفاه   برسانند،به انجام    واناتیح  یالزم برا  یاساس  یهامراقبت  موظفند  آنها  میدامپزشکان و تکرونا    روسیو  وعیش  امیدر ا (14

و صاحبان آنها  واناتیح یمسئول سالمت شکانزدامپ  .نمایند تی بانشان حماصاحو  واناتی ح قیو از روابط عم یابد نانیاطم واناتیح

 هستند.

پژوهشی برای انجام   زشکی خصوص و دولتی و دانشگاه ها و مراکزمایشگاه های تشخیصی دامپزانسانی آات و نیروی  زامکانات، تجهی (15

 ی سازمان جهانرار داده شود. تاد ملی کرونا قشکی در اختیار سزمایش های تشخیص ملکولی و سرمی و طبی انسانی و دامپزآ

منتشر کرده   یدامپزشک  یها  شگاهیدر آزما  یانسان  ینمونه ها  شیو آزما  یمالحظات نمونه بردار  یبرا  یی( راهنماOIEبهداشت دام )

 است.

به   در سطح کشور  یدامپزشک یکوب هیها و مراکز ما شگاهیها، داروخانه ها، آزما مارستانیها، ب کینیکل یدرمانگاه ها، پل تیفعال زا (16

ت ددر ممراکز  نیا یو درمان یریشگیخدمات پ  یها برا تیو از اعمال محدود دگرد تیحما باید «ی»مشاغل ضرور زعنوان یکی ا

  .دیبعمل آ ی خوددار19-دیکوو یماریب وعیش

به کشور وارد می شوند  19-وس کوویدکشورها یا مناطق با خطر باالی آلودگی به ویر زهرگونه حیوان خانگی یا حیات وحشی که ا (17

مایش های زو انجام معاینات و آ  زرو  14ه نگهداری در قرنطینه به مدت  ژشکی به ویزامات بهداشتی و دامپزن و مقررات و الباید قوانی

 م را برآورد نمایند. زال

 قوانین و مقرراتطابق با م ، WAHIS قیاز طر OIEگزارش به  یارهایمع واناتیدر ح 19-دیکوو روسیو صیتشخشناسایی و  (18

  است. ضروری نوپدید یماریب کیبه عنوان  OIE واناتیبهداشت ح

و اطالعات  یصیتشخ یها شی)شامل اطالعات مربوط به گونه ها، آزما وانیح کیدر  19-دیکوو روسیو ییهر گونه شناسا (19

 گزارش شود. OIEبه  دیمربوطه( با یکیولوژیدمیاپ 

 اتیو ح یبا مسئوالن بهداشت عموم یمیارتباط مستق باید 19-وضعیت گردش ویروس کووید زاهی ابا آگ یدامپزشک ملی مقامات (20

 ارائه نمایند. را خطر موثر تیریو مد و منسجم مناسب خطر یها امیپ  با اطمینان تا ،وحش داشته باشند

آنها به خطر  یو سالمت رفاه نگردد، یو وحش یاهل واناتیح هیمنجر به اقدامات نامناسب عل 19-دیکوو شیوعمراقبت باشند که  (21

 .نگذارد منطقه یستیبر تنوع ز یمنف ریتأث ای نیافتد

ی و انسان موارد صیو تشخ پایش و نمونه ها شیو آزما یغربالگر جمله زا یعموم بهداشت نگرانی های به صحیح پاسخبرنامه  زا (22

 . نمایند یبانیپشت حیوانات اهلی و خانگی

ونتیالتور  یو دستگاه ها فردی حفاظت زاتیمانند تجه یضرور اتزو تجهی مواد یبا اهدا یدامپزشک یها کینیکلدانشکده ها و  (23

 نمایند.   تیحما ی، از پاسخ بهداشت عموم)تنفس مصنوعی(
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و  هامارستانیدرخواست کرد که ب یها و مقامات دامپزشک( از دولتWSAVAکوچک ) واناتیح یدامپزشک یانجمن جهان (24

الزم را  یخدمات درمان 19-د یکوو یماریب وعیشوند تا بتوانند در زمان ش یبندرده  «یجزو »مشاغل ضرور یزشکدامپ یهاک ینیکل

  خود ارائه دهند. مارانیبه ب

، کوبیمراکز مایه، دامپزشکی و فروشگاه های هاداروخانه کارکنانبهداشتی،  و فنی نظارت ، مسئولینشکانز و پیرادامپ دامپزشکان (25

از  یع مواد پروتئینی و غیرهزتامین و تو ز، مراکدرمانی دام و طیور زکشتارگاه ها، صنایع غذایی، سردخانه های مواد غذایی، مراک

ی و در بخش کشاورز دیتول یهامردم و عدم توقف چرخه  حتاجیما نیضرورت تامبنا به کرونا ویروس  های تردد مقابله بامحدودیت

  .شوند یمستثن دامپروری

در اثر   نگهداری حیوانات خانگی رها شده  یپناهگاه ها  ماندهیزو سا  ایجاد  برایمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد  زسا (26

مورد حمایت  19-مبتال به کوویدحیوانات خانگی بیمار یا در تماس با افراد  یها نهیقرنط زمراک و کرونا روسیو یریترس از همه گ

  قرار گیرند.

ارها و فروشگاه های محلی یا هفتگی عرضه زتمر بر بای و پایش و نظارت مسزاستانداردسا ی،زمجتمع سا ماندهی،زتعریف، سازبا (27

نده بومی و خانگی و مواد غذایی با منشاء دامی خام و پخته و محصوالت جانبی آنها که امکان ارتباط و تداخل انسان، زحیوانات 

 ایش می دهد، ضروری است. زیست را افزحیوانات و محیط 

با  حو سایر مراجع ذی صال شکیزدامپنظارت سازمان  تحت یبخش خصوص ایها  یشهردار، 19-در دوره شیوع بیماری کووید (28

و  یجراح ،مایشگاهیزبالینی و آ پایش و جمع آوری، نگهداری، مراقبت برای واناتیح یشهر نهیمراکز قرنط و ایجاد ساخت

ولگرد و ، صاحب  یب  یاگربه ه  سگ ها و  واکسیناسیون  ،(و غیر مفید  ی )پیر، بیمار و نژادهای مخلوطزتفکیک و جداسا،  یسازمیعق

 امحاء ویا یا صاحبان آنها یا طبیعت (هامزارع و باغ ینگهبان )برای مثالگشت آنها به متقاضایان نگهداریزو در نهایت با رها شده ای

  رخش و چ انتشار زو جلوگیری ا  وانیانسان و ح نیب یماریهدف کنترل انتقال ب با( euthanasiaمرگ آرام ) با روش انسانی و

 یطیمح  یو فراهم ساز  (میمستق  ریغ   ای  میبطور مستق)  با انسان ها و محیط آلوده  آنهادر اثر تداخل و تماس    2-یکوو-سارس  روسیو

  .  نماینداتخاذ  واناتیحقوق ح و رفاه و انسان دوستانه ی و رفتارهایمنیو ا یاصول بهداشت تیامن در شهر با رعا

 تیاستفاده از ظرف با عمومی بهداشت ماتیتصم در اتخاذ یدامپزشک شکی وزای ملی پ ی همانزهمکاری و هماهنگی موثر بین سا (29

 توسعه یابد. دحیوان بایانسان و  قابل انتقال بین یهای ماریب پیشگیری و کنترل نهیدر زم یدامپزشک

با انتصاب   وزارت بهداشت  یهایماریب  مدیریتدر مرکز    ها(زئونوزحیوانات)اداره  انسان و    قابل انتقال بین  یهای ماریاداره بتشکیالت   (30

 نماید.  تیفعال شکان متخصص اپیدمیولوژی یا علوم پایه )میکروب شناسی و ویروس شناسی( به جای متخصص عفونیزدامپ

جمله انستیتو پاستور و   زشکی ازشکی و دامپزپ  یدانشکده هاو موسسات  بین رشته ای وهشیژعلمی و پ شی،زآمو همکاری های (31

 نیقابل انتقال بی و حتی شرکت های تولیدی و دانش بنیان و غیره در ارتباط با بیماری های ز را یو سرم سازسن واک موسسه 

 باید تقویت شود.  وانیانسان و ح

در بین جمعیت  شیوع و طغیان بیماری های واگیر، وقایع و رویدادهای بهداشتی هوشمندو  و الکترونیکی یکیزفی رصد و دیدبانی (32

در سطح جهان و منطقه و  یست و تغییرات اقلیمیزجمله حیوانات اهلی، خانگی، حیات وحش( و محیط  زو حیوانی) اهای انسانی 

ه های مختلف زو انجمن ها جهانی حو  ،WHO  ،IOE  ،CDC  ،FAO  ،IUCN  های جهانی مانند  مانزوصیه ها و دستورالعمل های سات

ه و مقابله با آنها و تنظیم راهنماها و پروتکل زم برای مبارزپاسخ های ال  برای ارائه  یست و حیات وحشزشکی و محیط  زشکی، دامپزپ 

 م باید در دستورکار سارمان های ملی قرار داشته باشد. زهای فنی، بهداشتی و حفاظتی ال

 

 ( social distancing) یکیزفی  فاصله گذاری اجتماعی یا

مانند  واناتیهم، ح عتیدر طبحیوانات، حیات وحش و طبیعت آموخته اند.  زا در طول تاریخ بشریت، انسان ها بسیاری ار رفتارهای خود را

می  یدور ویاز  ،خود ماریب همنوع صی تشخ و یمار یب وعیو پرندگان در مواقع لزوم و ش، حشرات هاخفاش، هاها، مورچه خرچنگ ها،مون یم

http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://hakimemehr.ir/fa/news/56467/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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در هنگام همه گیری بیماری   آنها  و افرایش باروری  بقاء  سالمت و  حفظ  فاصله به  نیکرده و ا  تیرا رعا  یاجتماع   گذاری  فاصله  ینوع و به  ینندزگ

 کرده است.کمک  یست محیطی تاکنونزهای واگیر و بحران های 

شیوع بیماری تأثیر کاهش کنند و این رفتارها بر های متنوعی استفاده میحیوانات در مقابله با بیماری و جلوگیری از عفونت، معموال از روش 

کنند و این شرایط شبیه به ها با صدها یا هزاران همنوع خود در مناطق بسیار کوچکی زندگی میجمله مورچه  از حشرات از اریبسی. دارد

 خود را با رفتار سرعتهنگام شیوع بیماری به  ماریسالم و ب یهامورچه  .های سالمندان استها و خانههای دانشگاهمراقبتی، خوابگاه مراکز

 . دهندکاهش انتقال بیماری تغییر می برای (یاجتماع  گذاری فاصله ینوع بهو افراد بیمار ) معج زینی ازدوری گ

کنترل عفونت توسط مقامات بهداشت  ییدارو ریاز اقدامات غ  یبرخ یاست که برا یاصطالح یاجتماع  یگذارفاصله ای یاجتماع  یریگفاصله

کاهش احتمال  یاجتماع  یریگ. هدف از فاصلهشودیم استفاده یمسر اریبس یهایماریب وعیکاهش سرعت ش ایمتوقف کردن  یبرا یعموم

مؤثر است  یزمان  این روش  .به حداقل برسد  ریمرگ و م تیعوارض و در نها  ،یماریعفونت و افراد سالم است تا انتقال ب  یافراد دارا  نیتماس ب

)مثل لمس  میرمستقیغ  یکیزیتماس ف ،یاز جمله تماس جنس م،یمستق یکیزیعطسه(، تماس ف ای)سرفه  یاتماس قطره قیکه عفونت از طر

مؤثر  یبرا یاجتماع  یریگاقدامات فاصله .در هوا زنده بماند( منتقل شود یمدت طوالن یبتواند برا سمینکروارگایهوا )اگر م ایسطح آلوده(، 

 اجرا شوند. رانهیو سختگ یفور دیبودن با

ینه و زکم هاجتماعی ابزاری مؤثر برای کاهش شیوع بیماری است و بسیار  گذاری ایت فاصلهکه رع  می دهدنشان  طبیعی و علمی شواهد

از   یاریبس  19-  دیکوو  یماریمقابله با ب  یبرا یفاصله اجتماع   تیرعا.  اجرا استدارو قابل  زتجوی  واکسیناسیون و  روش ها مانند  سایرتر از  سریع 

دهد تا از نهایت به افراد این امکان را می بیماری است و در این له با شیوعبرای مقاب مناسب رفتاری اما قرار داده است ریجوامع را تحت تأث

تواند شیوع بیماری را متوقف کند و می و روش پیشگیری است که بهترین گزینه رعایت فاصله اجتماعی. لذت ببرند خود زندگی اجتماعی

 و بارا بدون تماس مستقیم حفظ کرد  خود روابط اجتماعیبا توان مجازی، می اطاتدر عصر ارتبالبته . ومیر ناشی از آن را کاهش دهدمرگ

 رساند.را به حداقل  های واگیر روابط اجتماعی مجازی خطر شیوع بیماری

 

 :یاجتماع  یگذارفاصله  اصول

ارع ز)اداری، کارخانجات و صنایع، مدر خانه، محیط کار  یکاهش تعامل اجتماع  یبرا  دیاست که با  یشامل مراحل  یاجتماع   یگذارفاصله  لاصو

شاغل در هر  افراد نیب مایشکاه ها(، اماکن عمومی، فروشگاه و وسائل نقلیه عمومی و غیرهزپرورش، مطب ها، کلینیک ها، بیمارستان ها و آ

 می شود. 2-کووی-ها به ویژه سارسشیوع ویروس  زدرصد مانع ا 95این اقدام تا  یرازشود  تیرعا صنفی

فعالیت خود در مرحله دوم  زغاآبرای مشارکت در طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی و تولیدی و خدماتی  تمامی مشاغل و صنایع (1

ه با زهای گام دوم مباراساس راهنماو بر نمایندثبت نام مراجعه و  salamat.gov.irوزارت بهداشت به آدرس باید در سامانه  طرح

   اقدام نمایند.  رعایت مفاد طرح میل فرم تعهدنامهبا تککار ی و سالمت محیط ماع تاجاصله گذاری ، اصول و ضوابط ف19-کووید

شبکه  زبا استفاده ا و حیوانات اهلی، خانگی و حیات وحش خانواده و دوستانهمکاران، مراجعین،  با را خودچهره به چهره ارتباط  (2

   .دیکاهش دهه توجقابل حد تا راه دور ویدئویی زهای اجتماعی و ارتباط ا

ای کار و اماکن عمومی و سرپوشیده تا حد در محل ه  انه رازو ساعت کاری رو  تعداد کارکنان و ظرفیت پذیرش مراجعین و مشتریان (3

 ممکن کاهش دهید.

کارکنان   ریو دور از سا  کریکدیاز    منیصورت، با حفظ فاصله ا  نیا  ریسوم(، در غ   کی)حداقل    یکاهش تعداد کارکنان با انجام دورکار (4

 .دیها در اتاق کار و جلسات کارکنان خطر تماس را کاهش ده یو صندل زهایم دمانیچ رییبا تغ

در محیط کار و اماکن عمومی و حتی هنگام فعالیت های  گرانید هنگام ارتباط با یمتر 2از  شبیفاصله مان ممکن و زحداقل  (5

رعایت نمایید. در داخل اماکن به نحوی مراحل مختلف کار و تردد افراد چیدمان  را ش و خرید و غیرهزمانند غذاخوردن، ورجنبی 

 های کار در اتاق کار و غیره.زراد حفظ شود. برای مثال چیدن صندلی ها در اتاق انتظار، میشوند که این حداقل فاصله بین اف
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پوشاندن دهان و بینی و  ثانیه 20بون و حداقل با آب و صا هادست مرتب یشووشسترعایت اصول بهداشت فردی و تنفسی مانند  (6

و چشمان، پائین نیاوردن ماسک هنگام صحبت کردن،  دن به صورت، بینیزبا دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه، عدم دست 

 دن با دستکش به ماسک و صورت، و غیره و نظارت بر اجرای آنها در محیط های کاری ضروری است.زدست ن

نند و دستان خود را زاماکن محلول ضدعفونی دست قرار دهید و به افراد بگوئید ماسک معمولی) بدون فیلتر( ب ابتدای درب ورودی (7

 ونی نمایند، دستکش یکبار مصرف معمولی بپوشد و سپس وارد شوند.  ضدعف

شیر آب و غیره  و بسته کردن درب ها و زدستکش یکبار مصرف یا دستمال کاغذی برای با زدر سرویس های بهداشتی عمومی ا (8

 کننده دست ضد عفونی نمائید.استفاده نمائید و در نهایت دستان خود را با آب و صابون به خوبی شستشو داده و با ژل ضدعفونی 

های اضافی، مجله و کتاب و دست برگ در اتاق انتظار، فرم زارهای غیر ضرور در محیط کار مانند صندلی ها و میزتمامی وسایل و اب (9

 وق های تکریم ارباب رجوع و غیره را جمع آوردی نمائید.های و صند

، تنگی نفس و تماس با حیوانات و پرندگان و مداوم  خشک  یهاسرفه  ایب و  شامل ت  19-دیکوو  بیماری  عالئم  یتماس با افراد دارا  از (10

 نمائید.اجتناب  و غیره

ورود به محیط کار با تکمیل فرم غربالگری)وضعیت بیماری و تماس ها(، تب سنجی و ضدعفونی  زانجام غربالگری کارکنان قبل ا (11

ی و دستکش یکبار مصرف)حداقل( و متناسب با محیط کار پوشش های مناسب مانند ماسک معمول زدستان و کفش و استفاده ا

 امی است. زروپوش، کاله، روکش کفش، غیره ال

 تجمع ضروری است.  زقبل برای جلوگیری ا زمند دریافت هرگونه خدمات ازبه افراد و مراجعین نیاانجام نوبت دهی و تعیین وقت  (12

 .نمائید نهینه قرنطروز خود را در خا 7به مدت  19-دیدر صورت بروز عالئم کوو (13

و در صورت نایر  دیاجتناب کن مانند اتوبوس، مترو و تاکسی یونقل عمومحمل لیاز وسا یرضرورغیصورت امکان، از استفاده  در (14

 هم کاهش دهید. زدرصد با رعایت فاصله یک متر ا 50ظرفیت سرنشینان را تا 

تشکیل جلسات کاری و و بایگانی(،  یاتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپ دو سرپوشیده، ادارات )مانن یعموم یدر فضاها تجمعهرگونه  از (15

 . نمائید زیپرهیک متر(  زو صرف غذا بطور گروهی )با فاصله کمتر ا مراسم های فرهنگی و مذهبی، صف دریافت غذا،، یدورهم

 و خدمات برخط یاجتماع  یهاو رسانه تنترنیتلفن، ا ریدور نظ از راه یهایفناور زا و تعامالت کاری ارتباطدر تشکیل جلسات،  (16

 .نمائید استفاده

حداقل دعوت نفرات، ضدعفونی دستان با محول ضدعفونی کننده و غربالگری   زضروری با رعایت اصل جدانشینی ا جلسات حضوری   (17

رار دادن وسایل متر، عدم ق 8/1تا  5/1ورود به جلسه، پوشیدن ماسک و دستکش، چیدمان صندلی با فاصله حداقل  زافراد قبل ا

 ار، و غیره تشکیل گردد. زپذیرایی و نوشت اف

مینه ای )بیماری های زمانند افراد مبتال به بیماری های غیرواگیر و  19-دیکوو یماریبه ب و شدید باال ابتال در معرض خطر افراد (18

 را بطور یاجتماع  یگذارامات فاصله اقد قلبی عروقی، فشار خون، دیابت، سرطان، سیستم ایمنی ضعیف(، چاق، باردار و سن باال

  .نمایندعمل  تررانه یگسخت 

در محیط کار تقویت باز گذاشتن پنجره ها  و یا طبیعی مانند تهویه های مصنوعی زفضاهای سرپوشیده با استفاده ا هیتهو ستمیس (19

 نمائید.

، منگنه، مداد، خودکار و دفتر، چسب و غیره و و صندلی، رایانه و متعلقات، تلفن، پانچ زوسایل اداری مثل می زاستفاده مشترک ا (20

 اه در حین کار ممنوع گردد.تلفن همر زاستفاده ا

، صرف غذا در سالن غذاخوری یا یو کارگاه  یآموزش  یدوره هااری جلسات کاری،  ز، برگیضرور  ریغ  یها  ها و مسافرت  تیاز مامور (21

 ار مصرف( و غیره ممانعت گردد.محل های تجمع و استراحت کارکنان)فقط بطور مجرا در ظروف یکب

و انجام  مراجعین یکیزیو عدم حضور ف و ارباب رجوع انیبه مشتر یحضور ریغ  دریافت خدماتارائه و  یها روش یاطالع رسان (22

 تشویق و تسهیل گردد. رهیو غ  یتلفن ،ینترنتیها به صورت ا درخواست
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باله، مایع یا محلول ضدعفونی کننده دست، زر )پدالی( و کیسه باله درب دازداخل اماکن عمومی و اداری به مقدار کافی سطل   (23

، غیره برای استفاده قرار داده زدستمال کاغذی، صابون مایع در سرویس های بهداشتی، لیوان یکبار مصرف، آب سرد کن، چای سا

 شود.

های کار، زجره ها و صندلی ها، می)دستگیره درب ها و پن یتماس یها و محل )کف و دیوارها( مکرر سطوح یو ضد عفون ییگندزدا (24

ارهای معاینه( زهای برق، تلفن، کارت خوان و غیره(، وسایل کار بین هر فرد یا فرایند)مانند ابزکیبورد و موس رایانه، کلید ها و پری

 فراموش نشود.  زبا مواد استاندارد چندین بار در رو

تجهیرات صوتی  زیکی برای ایجاد فاصله بین کارکنان و ارباب رجوع و ا ننده شیشه ای یا پالستو مانع جداک زموانع فاصله اندا زا (25

 هم استفاده نمائید. زبرای تقویت مکالمه افراد دور ا

روش های تشخیص چهره یا کارتخوان استفاده نمائید، در غیر این صورت   زدستگاه حضور غیاب اثر انگشتی را حذف و به جای آن ا (26

 امی می باشد. زونی کننده دست در محل دستگاه الن دستمال کاغذی و ضدعفقرار داد

 

 :ی بهداشتیتوصیه ها

 40 ز(، در بین بیش ا2018)آمار سال  در سراسر جهان یگربه خانگ ونیلیم 373 و یسگ خانگ ونیلیم 471از  شیب با توجه به نگهداری

علت انتشار اطالعات غیر واقع در خصوص نقش حیوانات نگهداری به    زی آنها در اثر ایجاد حس ترس ازدرصد جمعیت جهان، در صورت رها سا

البته  یستی محیطی غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. زدر بین جمعیت های انسانی فاجعه  2-کووی-سارس خانگی در انتشار ویروس

بلکه امکان دارد به علت بیماری محدود نمی شود،  19-ابتال به بیماری کووید زی حیوانات فقط به حیوانات خانگی به علت ترس ازرهاسا

چراگاه خود  آنها بصورت دسته جمعی و گله ای زو غیره نی زدامپروران و پرورش دهندگان حیوانات اهلی مانند اسب، شتر، گاو، گوسفند و ب

 .شوند دهید زلکشورهای اروپایی مانند و زه ها در برخی ازهمانند آنچه این رو ،در سطح معابر روستاها و شهرها را ترک کرده و

با توجه به آمار تعداد حیوانات اند شده مبتال یماریب نینفر در جهان به ا ونیلیم 5/1از  شیب وشده  عالم گیر یکرونا در سطح جهان روسیو

 ی گریناشناخته د ای مشابه یعالئم با یخانگ واناتیح در 19-مراقب شرایط بیماری شبیه به کووید دیبادامپزشکان خانگی )سگ و گربه(، 

 مان های مسئول و صاحبان حیوانات خانگی تحت پوشش خود اطالع رسانی نمایند. زرت مشاهده به ساباشد و در صو

 

 
 قراردارد  در باالی فهرست آنها  ها   سگ  خانگی است  واناتیجهان صاحب ح  شتریب(  19شکل )
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گرچه  ؟نمائیدمحافظت  19 -کووید ی ماریدر برابر بدر تماس با آنها خود و افراد  یخانگ وانیح  از یدتوان یچگونه مبنابراین باید بدانید، 

 یم یخانگ واناتی ح نجا که آ زکامال به اثبات نرسیده است اما ا زهنو، 2-یکوو-سارسعفونت  به یخانگ وانیح احتمال بیماری و آلودگی

تدابیر   19  -کوویددر برابر عفونت    ان و حیوانات خانگیخود و دیگرمحافظت  برای    ، احتیاط شرط عقل استباشند  روسیو  یکیتوانند ناقل مکان

م است توصیه های ز، صاحبان حیوانات خانگی و همراه و افراد در تماس با آنها الرادامپزشکانیپ   شکان،زبدین منظور، دامپ .خاصی اتخاذ گردد

  ی ، برا ندگی خودزی کار و یا ها تیچهارچوب فعال مناسب در یرفتارها تیرعا یهر فرد است که از چگونگ فهیوظ نیایر را رعایت نمایند. ز

     .دینما دایپ  نانیاطم 2-یکوو-سارس روسیو شتریاز گسترش ب یریجلوگ

 

 خود و صاحبان حیوانات خانگی:  زمراقبت ااقدامات احتیاطی برای - الف

 جادیا یماریب، 2-یکوو-سارس روسیمورد وکامل در  ی، آگاهل عفونتو کند کردن انتقا خود و دیگران ز، محافظت ایریراه جلوگ نیبهتر

، شکانزدامپاست. بنابراین،    یتنفس  یآداب و رفتارها  و  آن مانند اصول بهداشتی فردی  زو شیوه ها و راه های پیشگیری ا  آن  وعیشده و نحوه ش

 ویروس فونت و کند کردن انتقالاز ع  ی ریشگیپ  یبراو عموم مردم  و سایر اعضای خانواده آنها یخانگ واناتیصاحبان حو  شکانزپیرادامپ

  نمایند:  تیرعاباید را  ری، موارد ز19-دیکوو

 .نمائید زیتم بطور مکرر الکل برپایه دست ضدعفونی کننده ژلآنها را با  ای، دییصابون بشوآب و خود را مرتباً با  دستان (1

 .نمائیدحفظ ، کنند یعطسه م ایکنند  یکه سرفه م یو افراد خود نیب را متر فاصله 2تا  8/1 حداقل (2

 .نمائید یخوددار و بینی و چشمان خود صورت دن بهزدست  یا ، لمستماس از (3

و دستمال  دیبپوشانخود  دست دهیآرنج خمیا  لباس زبا دستمال کاغذی یا بخشی اخود را  ینیعطسه، دهان و ب ایسرفه  هنگام (4

 باله قرار دهند.زکاغذی خود را در داخل سطل 

 .دیدر خانه بمان، و بیماری داریدی احساس ناخوش اگر (5

 .دیکن یخوددار، شود یها م هیکه باعث ضعف ر ییها تیفعال ریو سا استعمال دخانیت و قلیان از (6

و تجمع  از گروه ها یدوردر خانه، عدم تردد در اماکن شلوغ و پرتراکم،   باقی ماندن و یضرور ریمسافرت غ  زبه وسیله خودداری ا  (7

 .نمائید نیرا تمر یکیزو فی ه گذاری اجتماعیفاصل، یادزانسانی  های

 .نمائید زیپره یرضروریغ  یهارفتن رونیاز هرگونه ب خانگی وانیخود و ح خانگی نهیبا حفظ قرنط (8

نگهداری بیماران خاص اکیدا خودداری باید  زحضور و نگهداری حیوانات خانگی )سگ و گربه( در خانه های سالمندان و مراک زا (9

 گردد.

 میبدان شتریب این بیماری درباره مانی کهز، تا شدندمبتال  19-دیبه کوو واناتیحسایر  ای خانگی واناتیز گزارش نشده حاگرچه هنو (10

خودداری  ،هستند ناآگاه وضعیت سالمتی یا بیماری آنها زاکه  یواناتیاز تماس با ح دیبا گیخان واناتیح صاحبانعموم مردم و 

 نمایند.

در صورت کنند و  تیرا با آنان رعا یاجتماع  یفاصله گذار، الزم است تا در ارتباط هستند سانانسگ هژویبه  واناتیکه با ح افرادی (11

    .نماینداعالم   محلی شکیزشکی و دامپزرا به مقامات پ  خانگیو حیوان  ، حتما وضعیت بیماری خود19-بیماری کوویدابتال به 

 یخانگ نهیو قرنط یخوددار خانگی خود واناتیبردن ح رونیکرونا از بروس طغیان گسترده وی یدر روزها یخانگ واناتیاحبان حص (12

 مکانیکی ناقل عنوان بهممکن است مانند سگ و گربه  یخانگ واناتیحدر غیر این صورت،  .نمایند تیز رعانی واناتیرا در مورد ح

  عمل نمایند. حداقل کرونا روسیو

 .یدزرا آگاه سا محلی شکیزشکی و دامپزمقامات پ ، خود مشاهده کردید یخانگ وانیدر ح )تب و عالئم تنفسی( یماریعالئم ب اگر (13

 افراد بیمار وسابقه تماس با  که یوانیح و و رها شده ولگرد، بی صاحب خانگی واناتیو ح یوحش واناتیح و تماس با ینگهدار (14

 خطرناک است. همشکوک را داشت
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دو  برای که شود یم هیتوص، دیخانواده خود قرار ده یاضطرار  یرنامه آمادگدر ب زخود را نی یخانگ واناتیحدر طغیان بیماری ها  (15

 یها تیک درمعموالً  در یک کیف وسایل اضطراری نگهداری نمائید. خود یخانگ وانیح زمورد نیا یو داروها ییهفته مواد غذا

 بینی و تهیه نمائید. وله خانگی باید پیشزاضطراری، قرنطینه یا ای هیتخل یآنچه ممکن است برا  هر یاضطرار

 یعی بین آنهازمواد غذایی تواز سالمت خود و  آنها بایدبه  و کمک از غذا دادن قبل خیابانی واناتیح یحاممان ها و افراد زسا (16

 پیدا نمایند. نانیاطم

 

 :یا همراه  یخانگ  واناتیبا ح  19-دیبه کوو  مشکوک ای  ماریب  فرد  کیهنگام تماس نزد  یاطیاقدامات احت - ب

قابل  (2-یکوو-سارس)انتشار و انتقال ویروس یکیولوژیدمینقش اپ  خانگی و همراهحیوانات  نکهیبر ا یمبن شواهدی چیحال حاضر هدر 

بین هم به اشتراک ها را    یماریب  زبرخی ا  توانند  یم  انسانو    واناتی، از آنجا که حالح  نیدارند، وجود ندارد. با ا  یانسان  یماریب  نیدر ا  یتوجه

رعایت  19-باید توسط بیماران مبتال به کووید یرزهای  هی (، توصیا قابل انتقال بین انسان و حیوانات زئونوز یها یماریبتحت عنوان ) بگذارند

   شود:

تماس خود   یا  ردیقرار نگاهلی    واناتیحسایر    ای  یانز، آبپرندگان  حیوانات خانگی،  عنوان در تماس با  چیبه ه  19-دیافراد مبتال به کوو (1

 ی ریافراد جلوگ ریبه سا روسیو یکیتا از انتقال مکان ،دنده یافراد انجام م ریدرست مثل آنچه در مورد سامحدود نمایند،  یدرا با

 شود.

 سایرکرده و از  یخوددار خود یخانگ واناتیبا ح کیاز تماس نزد دیبا 19 -کووید یماریب یپزشک یتحت مراقبت ها ای ماریافراد ب (2

 . رندیرا برعهده بگ یو باز هیتغذ ،یرو ادهیهنگام پ را  آنهااز  و نگهداری مراقبت تی اهند تا مسئولخانواده خود بخو یاعضا

  از ماسک استفاده کند. حتماکرده و  تیرعا یرا به خوب یبهداشتموارد  دیبا نمایدمراقبت  خود یخانگ وانیاز ح دیبا ماریاگر فرد ب (3

لیسیدن دست یا صورت توسط حیوان   ز، انگیریدآنها را در آغوش  ای، یدبوسن احیوان ر، مصرف نکندرا به اشتراک  مواد غذایی

 . دییخود، دستان خود را بشو یخانگ وانیح ای یخانگ وانیاز هرگونه تماس با ح پسو قبل و  خودداری نماید،

 خود  یخانگ  واناتیح  ایافراد  سایر  ا با  ر  و غیره  مالفه  ای، حوله  وانی، لخوردیغذابشقاب و ظروف    دینبا  19-افراد بیمار مبتال به کووید (4

  . استفاده نمایند مشترک طور به

تحت  یخانگ واناتیصاحبان ح )انسان ها و سایر حیوانات( و گردش ویروس در طبیعت گرانیمحافظت د یاز همه برا نیمهمتر (5

و   یماریب نیو ترس از ابتال به ا 19- دیکوو یماریب انیخود را به علت طغ( سگ، گربه خانگی )مانند  واناتیح دینبا یطیشرا چیه

 دارد. عتیو طب واناتیح نیا یبرا یکار مخاطرات نیا .ندینما در طبیعت رها در آپارتمان یخانگ نهیآنها در قرنط ینگهدار یسخت

آنها جلوگیری تماس با  زا زسایر اعضای خانواده و حیوانات خانگی خود نی زبرای محافظت ا زنی 19 -کوویدافراد بیمار مبتال به  (6

 ماسک استفاده نمایند. زند و همواره ازا و دور سازآنها مج زخود را ا ، حمام و سرویس بهداشتینمایند، محل استراحت

درصد ضدعفونی و  70با الکل  سطلمعدوم کردن و انتقال به  زرا قبل ا خود م مصرفی آلوده به ترشحاتزافراد بیمار وسایل و لوا (7

 ند.زباله های خانکی معدوم سازتیکی جداگانه در سپس در داخل کیسه پالس

طریق آنها جلوگیری خواهد کرد. حیوانات  زانتشار کروناویروس جدید ا ابتال  آنها و یا احتمال زنگهداری حیوانات خانگی در خانه ا (8

تماس آنها با سایر افراد و حیوانات   زدر کنار خود در قرنطینه خانگی نگهداری نمایند و در هنگام پیاده روی با آنها ا  زخود را نیخانگی  

  و محیط خودداری نمایند. 

، یداگر مجبور شد  بنابریان، نباشد. ریسگ امکان پذ  برای  ژهیکار به و  نیممکن است ا، ها را بیرون نبرندحیوانات خانگی آن  صاحبان (9

ت و پای حیوان خود را با آب و صابون بشویند از بازگشت، دس  پس.   ندیرفتن از ماسک استفاده نما  رونیهنگام ب  وانیح  حتما خود و

فاده درصد است  70و یا با مواد ضد عفونی کننده مخصوص، آن ها را ضد عفونی کنند اما از الکل و مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل  

 . شودنکنند زیرا باعث بروز حساسیت پوستی در حیوان می

 یرو ادهیاز هر پ  پسقبل و  هیثان 20حداقل  هژود را رعایت نمایند. به ویاصول بهداشت فردی و تنفسی خ دیبا صاحبان سگ ها (10

 یسعبه همراه خود داشته باشید.  دست کننده یضد عفون جیبی یبطر کیخود  یرو ادهیطول پ  در .ندیدست خود را کاماًل بشو
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 میکمتر شلوغ روز و شب تنظ مانزدر  یرو ادهیپ  ایکمتر  مسیرهای با ترافیکو مناطق خلوت سگ خود را در  پیاده روی با دیکن

 طیبا افراد را در محمردم و سایر حیوانات خانگی(    زافاصله خود    )بامتر    2حداقل    ،یفاصله اجتماع   تیدر صورت امکان، با رعا،  نمائید

 .دیحرکت کنخارج از خانه 

در محیط خارج خود را  یخانگ واناتیح دینبا یطیشرا چیو تحت ه رندیقرار گ بی توجهیاز حد مورد  شیب دینبا خانگی واناتیح (11

 .ندیواگذار نمانگهداری وی را  مسافرت()برای مثال هنگام دیگری خانوادهید یا برای مدتی به زخانه رها سا

از  نمایید. رعایتبخوبی خود را  یخانگ وانیح دن بهزی هنگام تماس و دست بهداشت استاندارد همواره باید اقدامات و شیوه های (12

 یضدعفون  ایبا آب و صابون    آنها  و ظرف غذایی  لوازم  ای  یی، مواد غذاواناتیدست زدن به ح  ای  تماساز    پسستن دست قبل و  جمله ش

و هم غذا  ، در آغوش گرفتنش کردنزحیوانات، نوا دنیاز بوس زیپره، عدم عطسه و سرفه بدون پوشش مناسب، الکل هیکننده برپا

 عدم تماس دست با چشم، صورت، بینی و دهان و همچنین حفظ رت شما توسط حیوان،ه به لیسیدن دست یا صوزعدم اجا شدن،

و غیره ضروری  یخانگ واناتیو ح خود یمحل زندگ یو ضد عفون یپاکسازبا  محیط خانه و النه حیوانات خانگی بهداشت نظافت و

  است.

 دیاست و با خانگی نهیدر قرنط زیشما ن یخانگ وانیح زین ی، از نظر فندیستین ماری، اما ببه سر می برد خانگی نهیقرنط شما دراگر  (13

 دوران و کنترل آن ها در  یخانگ واناتیح یانرژ  هی تخل برای .نمائید دایپ  خانگی قرنطینهدر  خود  وانیمراقبت از ح  یبرا یراه

مکان   نیبهتر  کننده تهیه نمایید.سرگرم    یها  یاسباب باز  نمائید و برای آنها  یباز  آنهابا    دیبا،  هادر آپارتمان  ژهیبه و  خانگی  نهیقرنط

    .دیکرده باش یپشت بام را ضد عفون آن زا که قبل یها، پشت بام است البته به شرطدر آپارتمان یباز یبرا

 

 19-تماس با فرد مبتال به کووید  زهنگام ابتال یک حیوان خانگی پس ا  یاطیاقدامات احت  - پ

یا وجود عالئم مشابه با  کرونا روسیبه و آلودگیخود را از نظر  وانیحباید  19-کووید مبتال به بیماری یخانگ واناتیح صاحبان (1

 نمایند. یبررس 19-کووید

 ی) مانند تب با علت ناشناخته(فیقابل توص ریغ  یماریبه ب خود مشاهده کردید، یا یخانگ وانیو سالمت ح طیدر شرا یراتییتغاگر  (2

 عاً ی، سرداشتهقرار  19-دیکوو دیک با فرد بیمار مبتال بهزتماس ندر  یا و دادرا نشان  19-دیکوو یماریب شبیه به عالئم یامبتال شد 

 کامل انجام شود. معاینه کیتا  تماس بگیرید یمحل یو دامپزشک یبهداشت عموم اتمقام یا دامپزشک خود با

 دیریابتدا با دامپزشک خود تماس بگ  .دیان نباشنگربیمار شد،   19-تماس با فرد بیمار مبتال به کووید  زاگر حیوان خانگی شما پس ا (3

 ؟دیمطلع سازشکی را به منظور تشخیص ارتباط بین این دو رویداد زو سپس مقامات بهداشت عمومی و دامپ

بطور   2-یکوو-سارس  ویروس  نظر خطر ابتال و انتقال  شما از  یخانگ  وانیتا ح  را مطلع نمائید  یدامپزشکو    یبهداشت عموم  مقامات (4

 نمایند. یابیارزمناسب 

اطالع  و دیریدامپزشک خود تماس بگ حضور در کلینیک با زپیش ا بالینی دامپزشک صورت توصیه معاینه حیوان خانگی توسط در (5

 قرار داشته باشد. 19-دیکوو مبتال به بیماریفرد  تماس باکه در معرض  خواهید آوردرا  یماریب وانیکه شما ح دیده

 محل ی، از جمله آماده سازبیمار  وانیمناسب ح رشیپذ یبرام زاقدامات ال یدامپزشک مارستانیب یا کینیکل در این مدت کارکنان (6

  را انجام خواهند داد.ز در صورت نیا محیط داییزفردی و گند حفاظت وسایلو  زولهیا
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  عالئم   چی، هبودند  کروناویروسکه مبتال به    یسگ هنگ کنگ  دوکردند که  دییتأ  WHOمقامات ( 20شکل ) 

 ز وجود ندارد. هنو سگ به انسان  ایبر انتقال انسان به سگ   یمبن شواهدی چی هاما   ندادند. را نشان   بالینی

 

   حیوانات خانگی در قرنطینه:  زمراقبت ابرای   یاطیاقدامات احت - ت

ه ای را برای قرنطینه حیوانات خانگی ژوی زشکی دولتی و خصوصی باید مراکزکلینیک های دامپدانشکده ها و بیمارستان ها و  (1

نیروی انسانی ات و زیا سگ های مشکوک به ابتال و یا آلودگی ویروس کرونا با امکانات و تجهی 19-صاحبان بیمار مبتال به کووید

  ماندهی نمایند.زشکی سازشکی و دامپزبا همکاری مقامات پ  و ینیب شیپ  زمورد نیا

به  )مشکوک یا قطعی( آلوده افراد بیمار وخانواده ها و که  شده هیتوص قویا، انسان و حیوان یعموم بهداشتاز  نانیاطم یبرا (2

تعیین   زدر مراک  نهیقرنط  تحت  زنیرا    از جمله سگ و گربه  پستاندار خود  یخانگ  واناتیح  ،آنها  کیتماس نزددر    ای  کروناویروس جدید

   داری نمایند.نگه شده

روز  14به مدت باید هستند،  19 -دیکوو یا مشکوک به شده دییتا یموارد انسان یکه دارا ییپستاندار خانوارها یخانگ واناتیح (3

  .نگهداری شوند در قرتطینه برای بررسی بیشتر شده نییدر مراکز تع یدامپزشک و مراقبتتحت نظارت 

نگهداری  ولهزای بصورت یجداگانه ا یها در اتاق واناتیو ح ستیمجاز ن سط صاحبان آنهاتو نهیدر قرنط یخانگ واناتیاز ح دیبازد (4

  .می شوند

که ممکن است   یا  ژهیوشرایط    هرگونهنظر    زا  قرار داشته باشند و    شکیزدامپ  های  مراقبت  باید تحتشده هر روز    نهیقرنط  واناتیح (5

  د.نقرار می گیر یابیارز معاینه و موردداشته باشد،  زنیا

تشخیص ملکولی   شیآزما  یبرا  دیباحیوان  و یا خون  رکتوم یا مدفوع  و    ینیب،  دهانمکرر سواپ    ینیبال  ینمونه هادر مدت قرنطینه   (6

 ارسال شود. شگاهیو به آزما یو مناسب جمع آور حیبه صورت صح 2-کووی-سارس روسیو یژیا سرولو

گردانده به صاحب خود باز  قرنطینه خارج و زحیوان ا یمنف جینتا رتتنها در صو وانیح نمونه های یمکرر رو یها شیآزما زپس ا (7

   .خواهد شد

معدوم   زم مصرفی آلوده به ترشحات آنها قبل ازحیوان و ضدعفونی محیط و وسایل و لوا  یپسماندهای  زم برای بی خطر سازتدابیر ال (8

داگانه،  برچسب گذاری و تحویل مسئولین معدوم درصد ضدعفونی دارای کیسه پالستیکی ج 70کردن و انتقال به سطل با الکل 

 ساری پسماندهای عفونی باید اتخاذ گردد. 
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ز مرک واناتیبا ح کارکنان و سایر حیوانات راتماس  باید بی صاحب، ولگرد یا رها شده واناتیح نگهداری و قرنطینه زمراک نیلئومس (9

 .دهندقرار  دکتر دامپزشک توسط یدامپزشک دیشد یمراقبت هاتحت  را آنها و ندزسارا محدود  آنو تردد به داخل 

 

   :شکیزدامپ  هایکلینیک  ،  در بیمارستان ها  یاطیاقدامات احت - ث

قرتطینه اصول  اصول بهداشت فردی و تنفسی، اصول فاصله اجتماعی،    یهاه یتوص  صاحبان حیوانات در ارتباط با  و آموزش  یآگاه ساز (1

-سارس روسیانتشار و ایانتقال آلودگی و  زتا ا ضروری است وانات یح تماس غیرضرور با( و عدم تعامل و ماندن در خانه) خانگی

  خودداری شود. ، حیوانات و سایر افراد در تماس با آنهاشکان، صاحبانزدر بین دامپ 2-یکوو

ر ممکن است اعضای تیم یرا این کازشکی مراجعه نماید زنباید به بیمارستان یا کلینیک دامپ 19-هیچ فرد مبتال به بیماری کووید (2

 شکی و سایر مراجعین و همراهان را در معرض بیماری قرار دهند. زدامپ

ش داده شود تا در زشکی باید اطالع رسانی و آموزدامپبه صاحبان حیوانات خانگی تحت پوشش بیمارستان ها و کلینیک های  (3

و هم به پذیرش بیمارستان و کلینیک وضعیت  محلی شکیزهم به مقامات بهداشتی و دامپ 19 -صورت ابتال به بیماری کووید

 .بیماری خود و حیوان خانگی را اعالم نمایند

برای   نگهداری می کنند  یخانگ  وانیز حل ازکه در من  19-دیال به کوومبت  ش، مشاوره و خدمات تلفنی یا آنالین به بیمارانزارائه آمو  (4

 و انتشار ویروس   خطرات انتقال  کاهشضمن    در قرنطیه خانگی  خود  یخانگ  نوا ی از ح  می توانند  وجه  نیچگونه به بهتر  تعیین این که

 . مراقبت کندو حیوانات  افراد سایربه  19-دیکوو

، با دامپزشک دیستی، آنفوالنزا( مبتال ن  ی)مانند سرماخوردگ  گرید  ریواگ  یماریب  هر  ای  19-دیکوو  یماربی  به  اگردر مدت همه گیری،   (5

در خانه  دی، بادیهست مبتال اگراما،  .تعیین نمائیدمالقات  قرار خود یخانگ وانیح ینامه معمول براتا طبق بر دیریخود تماس بگ

 . شود شما خوب بیماریکه  ی، تا زماندیبه حداقل برسان گریو ارتباط خود را با افراد د دیبمان

 که  نمایند هیمقامات به شما توص ریسا ی ودامپزشکمقامات بهداشت عمومی و  نکهیمگر ا دینبر یدامپزشک کین یرا به کل وانیح (6

که شما  دییتا به آنها بگو دیریتماس بگ یدامپزشک کینیکل با، قبل از رفتن دیببر یدامپزشک کینیکل کیخود را به  یخانگ وانیح

قرار مالقات مان قبل از زبوده است در غیر این صورت، تا  19-دیکوو مبتال بهفرد با  می آورید که در تماسرا  یخانگ وانیح کی

 . نمایند  زولهیا  محل معاینه و مراقبت حیوان رادهد تا    یاجازه م  کینیکل  به مسئولین  زمان  مدت  نیا.  دیخود منتظر بمان  لیدر اتومب

شکی روتین و یا اضطراری یا هنگام ابتال حیوان خانگی به بیماری زبه مراقبت های دامپ زصاحبان حیوانات خانگی در صورت نیا (7

پذیرش بیمارستان یا کلینیک اطالع  شکی وزدر انسان مراتب را به مقامات بهداشتی و دامپ 19-الئم مشابه با کوویدتنفسی با ع 

 ی شود. زدهند تا برای مراجعه حیوان خانگی بیمار با دیگر اعضای خانواده غیر بیمار برنامه ری

، ون یناسیساالنه، واکس ناتی)معاو غیرضروری نیروت یها به مراقبت دیهست یا حتی سالم ماریکه ب یشما در حال یخانگ وانیگر حا (8

 و بهبودی شما زا شکی را به پسزمراقبت های دامپ دیدارد، از دامپزشک خود بخواه ازی( ننینظارت روت ای یانتخاب یها یجراح

ان سایر حیوانات خانگی شامل صاحبان و همراه گریخطر انتقال عفونت خود به افراد د ی کهگریدمان ز .موکول نماید یبعد خیتار

 نداشته باشد.وجود ، دیبا آنها روبرو شو یتیزیو نیچن یکه ممکن است در ط یدامپزشک کینیکارکنان کلو 

تا  دیریخود تماس بگ شکزیا دامپ یدامپزشک محل مقاماتدارد، با  احتیاج یاضطرار ای یشما به مراقبت فور یخانگ وانیح اگر (9

که شما  دی. به دامپزشک خود هشدار دهنماید نییتع یدامپزشککلینیک خود به  یخانگ وانیقال حانت یرا برا یعمل ریمس نیبهتر

   انجام دهند. کلینیک  و سایر کارکنان خودمواجهه  از  ظتمحاف یرا برا  یتا بتوانند اقدامات موثر دیبوده ا ماریب

در منطقه خود با کسب اطالعات  19-بیماری کوویدوضعیت شیوع  زاشکی و صاحیان حیوانات خانگی باید زدامپ زمراکمسئولین  (10

 ارت بهداشت آگاهی پیدا نمائید.زوسامانه های اطالع رسانی  زا زمعتبر و به رو

هنگام  یطره بهداشتمخا زشکی به منظور پیشگیری ازرعایت اقدامات همه جانبه بهداشتی در بیمارستان ها و کلینیک های دامپ (11

  است.امی زال شکیزارائه خدمات دامپ
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 می کنند آنها کار ی که باسالمت خود، سالمت افراد هستند موظف شکیزاقدامات و مراقبت های دامپهنگام انجام  دردامپزشکان  (12

 . حفظ نمایند راو همراهان آنها و همچنین حیوانات خانگی  مراجعین و صاحبان حیوانات خانگیو سالمت 

دیک با افراد بیمار، بهداشت فردی )شستشوی مرتبط  زجمله عدم تماس ن زداول اشکی باید اقدامات پیشگیرانه متزاعضای تیم دامپ (13

م تماس دست با چشم، بینی ثانیه و عد 20درصد به مدت  60دست با آب و صابون یا محلول ضدعفونی کننده برپایه الکل حداقل 

یا عدسه و  بالهزو انداختن آن در سطل  و دهان(، بهداشت تنفسی)پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با دستمال کاغذی

 و غیره را رعایت نمایند. گان و عینک در حین کار ،کاله، روپوش، دستکش، ماسک ز(، استفاده اسرفه در لباس و پوشش های بدن

باید  درجه سانتی گراد، سرفه و تنگی نفس 38شکی در صورت داشتن عالئم بیماری تنفسی حاد مانند تب باالی زیم دامپاعضای ت (14

ساعت بدون مصرف تب بر و ضدسرفه( به محل کار خود  24و تا بهبودی کامل)بدون تب و سرفه حداقل به مدت  دندر خانه بمان

 نگردند.زبا

 شکیزدامپ  میت  یاعضا  .باشندها آگاه    استیس  نیاز ا  دیبا  میت  یمهم است و اعضا  ماریب  یمرخص  ریانعطاف پذ  یها  استیس  زتبعیت ا (15

 گرید یاز اعضا دیبا ،شوند یم ماریدر طول روز ب ای دارند هنگام ورود به محل کار یحاد تنفس یمارید عالئم برس یکه به نظر م

  برگردند.جدا شوند و فوراً به خانه  میت

ی با احتمال مواجههرا از  میت یاعضا ریسا دیبا یز دامپزشکمرکشود، صاحب  دییتأ  19-دیکوو به بیماری میعضو ت کی ابتالی اگر  (16

 به دیبا   19-دیکوو  مبتال به  مواجهه یافته با فرد یاعضابماند.  محرمانه    باید  مقررات  قوانین وآگاه سازد، اما طبق    19-دیکوو  ویروس

 .نمایدمشخص را انجام کار  ادامه یا محدودیت یراه را برا نیتا بهتر مراجعه نمایند معالج خود برای تشخیص و درمانپزشک 

کار  شکی بهزرا در بیمارستان یا کلینیک دامپ (biosecurityی )ستیز یمنیا یمناسب سطحکه  نمایند اپید نانیاطم شکانزدامپ (17

همه جانبه بهداشتی  از اقدامات  واناتیح  انو صاحب  نمایندمحافظت  خود    زا  الزم  حفاظت فردی  زاتیتجه  با  آنها  کارکنان، اندگرفته  

  . نمایند یموجود استفاده م یاطیاحت و

شکی استفاده نمایند و همچنین زلباس محافظ، ماسک و عینک حین معاینه و ارائه مراقبت های دامپ زم است ازال شکانزدامپ (18

 .ضدعفونی نمایند یالکل و مواد ضدعفون ات معاینه را در بین هر بیمار بازسطوح و وسایل و تجهی

  درصد  70ه کردن به الکل ت جمله آغش زیمن اخود را با روش های ا یپسماندهاباید  شکیزها و کلینیک های دامپ مارستانیب (19

 یزمعدوم سا  بسته بندی و برچسب گذاری در تحویل مسئولین شهری برای  و سپس در داخل کیسه پالستیکی جداگانه  ضدعفونی

 ایمن قرار دهند.

ستمال و محلول ضدعفونی های کار و معاینه، دستگیره های درب، کابینت ها و کانترها، وسایل معاینه، و غیره با دزسطوح مانند می (20

 و ضدعفونی نمائید. زمین و دیوار اتاق معاینه و انتظار و غیره را بطور مرتب و منظم تمیزکننده، سطح 

به خصوص   یدامپزشک  اقدامات و ارتباطاتدر کل    ینیبال  تمراقب  میدست توسط ت  ه شستشویژفردی و تنفسی به ویبهداشت  اصول   (21

 .شود رعایت، باید آلوده در تماس بوده اند فردبا که  یواناتیدر صورت برخورد با ح

 ی برا اما  وجود دارد  یروده ا روسیمحافظت در برابر عفونت کروناو  یبرا یجهان  یاز بازارها  یسگ در برخ  روسیوروناک یها  واکسن (22

 این، از وناویروس جدیدکر طغیان وضعیتبا توجه به  دینبا دامپزشکان ندارند.استفاده مجوز  یتنفس یمحافظت در برابر عفونت ها

 یمبن  یمدرک  چی. کامالً هندیاستفاده نما  ایجاد کند،  2-کووی-سارس  ویروس  محافظت متقابل در برابر  یممکن است نوع   هکواکسن  

در دسترس  2-یکوو-سارسمحافظت متقابل در برابر عفونت  برای در دسترس یتجار یها واکسنها با  سگ ونیناسیبر واکس

عفونت    یدر بازار برا  یواکسن  چیهستند. در حال حاضر ه  ها  روسیاز کروناو  یانواع مختلف  یو تنفس  یروده ا  یها  روسیو  رای، زنیست

 . ستیسگ موجود ن یتنفس روسیوروناک

قابل   یتنفس  یها  یماریب  نیعتریشا)  سگ  یو آنفلوانزا  ستمپریانزا، دوپاراآنفلمانند    یتنفس  یها  یماریب  سایر  محافظت در برابر  یبرا (23

  . نمائید نهیواکس رارا  یخانگ وانیح( یاهل واناتیدر ح یریشگیپ 
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 :یبا منشاء دام   یورده هاآفر  تماس و مصرف  ایزنده   واناتیح  تماس با  هنگام  یاطیاقدامات احت - چ

درجه    70  حاًیو ترج  60موجود در آنها، حداقل    یاحتمال  یکرونا  روسیحذف و  یبرا  ییمواد غذا  یسالم ساز  یبا توجه به اطالعات موجود، دما

 یصنعت ییردم اکثر مواد غذام نرود. نیدما، از ب نیمواد در کمتر از ا نیدر ا یحتمالا یو ممکن است آلودگ شودیدر نظر گرفته م وسیسلس

هم در  ،یصنعت ریغ  ییاما در خصوص محصوالت غذا .شوندیم هیباال ته یبهداشت بیبا ضر راید، زمصرف کنن توانندیخاطر م نانیرا با اطم

 .وجود دارد روناک روسیبه و یاحتمال آلودگ د،یو هم پس از تول دیتول هیماده اول

اما  ارش نشده است.ز به انسان گ میبه صورت مستق یبا منشاء دام یفرآورده ها قیاز طر 2-یکوو-سارس روس یانتقال و یمورد چیه اگرچه 

به   که  شودیم  هیکرونا به عموم مردم توص  روسیو  وعیش  در مدت وجود دارد،  قطعیتعدم   2-یکوو-سارس روسیو  اءدر مورد منش  آنجا که  زا

 و غیره با منشاء حیوانی ورده هایآفروش فر یبازارها ای تره بار ی، بازارهازنده وانات یح ی، هنگام مراجعه به بازارهایعموم اطیاحت کیعنوان 

  :رعایت نمایند را یرز یعموم یاقدامات بهداشت دیبا

و نظارت پروران، دامداران و مرغداران    یآبز  توسط  یبهداشت  یهاضوابط و استاندارد  تیرعا  ،یبهداشت  یهاتوجه به مراقبت   در کل با (1

ورده های با آطریق فر زا 2-یکوو-سارس روسیبر انتقال و یمبن ینگران یجا شکیزدامپمان ها و نهادهای بهداشتی و زهای سا

 وجود ندارد. منشاء دامی

  شود. یریشگیپ  دیبا هیانتقال ثانو نیدارد که ا مواد امکان نیاز ا هیو فقط انتقال ثانو ستندین روسیناقل و ییبه تنها ییمواد غذا (2

 ایو  و حین حمل با خودروها با دست به دست شدن در مرحله نقل و انتقال هیثانو طوربه  و مواد غذایی با منشاء دامی هافرآورده (3

 فراد بدون عالمت یا بیمارا ینیحلق و ب در تماس با دستان آلوده فروشندگان و خریداران و انتشار ترشحات تنفسی هادر فروشگاه

 شوند. آلوده  به ویروس تواندیم

 یرفتار کل کیبه عنوان  ،یفروش گوشت تازه و محصوالت دام یبازارها ایدام زنده،  یاز بازارها دیبازد حین کار و هنگام خرید یا (4

با منشاء  یورده هاآو فر ناتوا یح تماس بااز  پسصابون آب و منظم دست با  تنشسشامل  یبهداشت  نیمواز رعایت رانهیشگیپ 

 یتنفس یماریکه عالئم ب یبا هر فرد کیاز تماس نزد یریبا آرنج هنگام سرفه و عطسه و جلوگ ینیدهان و بپوشاندن ی، وانیح

 یوانیبا منشاء ح  یفراورده ها  ای  ماریب  واناتیاز تماس با ح  یریدهان و جلوگ ای  ینیاز لمس چشم، ب  یریجلوگ،  مانند سرفه و عطسه

 . می شود در حین کار و خرید توصیه فاسد

روپوش، کاله،  زو عرضه مواد غذایی باید در حین کار ا ، قطعه بندی، بسته بندییزکارکنان شاغل در تولید، آماده سا تمامی (5

 دستکش و ماسک مناسب و یکبار مصرف استفاده نمایند. 

، جوندگان، پرندگان، ولگرد  های  مثال، گربه ها و سگ  برایکنند )  یم  یگزند  هابازاراین  که احتماالً در  ی  واناتیاز هرگونه تماس با ح (6

  شود.  یریجلوگ دیبابازار  تاسیساتسطوح مغازه ها و  ایموجود در خاک  عاتیما ای یوانیح پسماندهاتماس با  وخفاش ها( 

 ی وانیاندام ح ای ریاز گوشت خام، ش دی، باخام یبا غذاها متقاطع یاز آلودگ یریجلوگ ی، براییمواد غذا یمنیخوب ا روش های زا (7

   استفاده شود.  اطیبا احت

و ضدعفونی پوشش  (درجه پخته 60در حرارت  قهیدق 30) مصرف و پخت کامل آنها زقبل ا مواد غذاییشستشوی کامل و صحیح  (8

 بین ببرد.  زا اویروس رمی تواند هر گونه نگرانی در خصوص انتقال کردن آنها  زبا زقبل ا ییمواد غذا بسته بندی

 نمایند. زیپره آنها ز مصرف خامو ا یداریمجاز خر فروشگاه های معتبر وز را ا یبا منشاء دام غذایی یهافرآورده (9

 ی مواد بسته بند درباره یاطی، اقدامات احتبطور مشابهشود.  ینم هیتوص یوانیح فرآورده های ای واناتیتجارت ح یها تیمحدود (10

 . است یضرور ریغ  یمرئ یها یگاز آلود یبودن و عار زیاز تم نانی، مانند اطمیبهداشت عموم تیعااز حد و باالتر از ر شیب

 .نمائید  یکرونا خوددار  یماری ب  وعی در زمان ش  مانند شیر و لبنیات، گوشت چرخ کرده،  یباز و سنت  ییمواد غذا  دیتا حد امکان از خر (11

کامل چرخ  یوشوگوشت را در منزل پس از شست طیشرااین در  کنند یو سع ندهید گانچرخ کردن گوشت به فروشند یتقاضا (12

  .نمایند

 .خودداری نمائیدپز و خام  میاز مصرف محصوالت ن طیشرا نیدر ا عموم مردم (13
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 ویکروویقبل از مصرف با استفاده از ما  نان،یحصول اطم  یشده، برا  یبسته بند  شیدر انواع از پ   یمغزها مانند پسته، بادام و تخمه، حت (14

 تفت دادن، گرما داده شوند. ای

دام زنده،  یبازارها، ها یدر دامدار یستیز یمنینکات ا تیو رعا یبهداشت یضوابط و استاندارد ها تیرعا ،یبهداشت یراقبت هام (15

تواند در قطع  یها و هر گونه تماس با دام زنده م یتازه، دامدار یماه ایعرضه گوشت  یفروشگاه ها ،یاماکن عرضه محصوالت دام

  . موثر باشد روسیو نیانتقال ا رهیزنج

انجام   یپرندگان، برا  حیوانات اهلی ، خانگی  در  یهرگونه تلفات احتمال  ییشدن، تماس و جابجا  کیاز نزد  یشهروندان ضمن خوددار (16

 .رندیتماس بگ یو دامپزشک یبهداشت های الزم با شبکه بررسی ها و اقدامات

 

 
 اند.مصرف سگ و گربه را ممنوع اعالم کرده  نیمقامات شنژن در جنوب چ(  21شکل )

 

 :شکانزشکان و پیرادامپزدامپ  یاطیاقدامات احت - ح

و کارگران صنایع  و کشاورزان بیماری در بین همکاران خود و دامپروران در صورت مشاهده هر گونه رادامپزشکان،یدامپزشکان، پ  (1

 . ندینما یمنطقه اطالع رسان یو پزشک یبه مراکز دامپزشک ن رادر حیوانات، آ یرعادیتلفات غ  ای یماریبوابسته و همچنین 

 سایربا دام و از هر گونه تماس با  میاز تماس مستق ،یماریدر صورت داشتن ب همه همکاران و متولیان صنعت دام و دامپروری (2

 .نمایند یخوددار دیباو همچنین همکاران خود ( رهیزنده )مانند گربه ها سگ ها، جوندگان، پرندگان و غ  واناتیح

 پس  ایشما بدتر شد    تی. اگر وضعدیروز در خانه بمان  7  دی، بادیسرفه مداوم( دار  ای)درجه حرارت باال    روسیکروناو  بیماری  اگر عالئم (3

 نیلاو مانی کهز زا روز 14 دیدارند، با روسیخانواده شما عالئم کروناو یاگر اعضا شک مراجعه نمائیدزبه پ ، نیافتیدروز بهبود  7از 

 بمانید.در خانه  هم زرا نشان داده جدای ا آنفرد عالئم 

شکی اضطراری، معاینه ضروری حیوانات زمراقبت های دامپمگر در    چهره به چهره  های  تماس  و  غیر ضرور  یاقدامات دامپزشک  هیکل (4

 .ابدیکاهش  دیبانجیره تامین مواد غذایی زو حفظ و تامین 

 ای ارائه این مراقبت های اضطراری می توانند به محل کار خود بروند و یا مسافرت نمائید. شکی برزمشاغل و اعضای تیم های دامپ (5

سایر اعضای تیم باید در صورت امکان می توانند به اموری مانند رسیدگی تماس ها، گذاشتن قرار مالقات ها و معاینات و پیگیری  (6

  راه دور رسیدگی نمایند.  زموارد در خانه و ا

 یکی و گروهی )اجتماعی( را رعایت نمایند. زشکی هنگام انجام کار های ضروری باید فاصله گذاری فیزی دامپتیم هااعضای  (7
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شکی زسامانه های ارتباطی دامپ  زشکی می توانند ازشی، مشاوره ای و مراقبت دامپزشکی خصوصی و دولتی در امور آمو زتیم های دامپ (8

شکی به صاحبان ز( برای پشتیبانی و ارائه خدمات دامپWebinar Vetشکی )زدامپ ( یا وبینارTel-Veterinaryراه دور )  زا

 حیوانات استفاده نمایند. 

انسان  ای ، جنگییعیطب یایبال طیدر شرا شکیزمان های دامپزو سا دامپزشکان کشورها زملی بسیاری ا جهانی و نیرابر قوانب (9

با همکاری  مشارکت و به موظف راستای مفهوم سالمت واحد یست درزدر جهت کاهش آالم انسان ها، حیوانات و محیط ساخت، 

 می باشند. یپزشک یگروه ها ریسا

 

 
 در حال حاضر واکسن و دارو اختصاصی در دسترس نیست 19-ه با بیماری کوویدزبرای مبار(  22شکل ) 

 

  دید باغ وحش ها و پارک های آبی زبا  هنگام  یاطیاقدامات احت - خ

اطمینان پیدا نمایند که  بایدباغ وحش ها و پارک های پسئتانداران آبی و متولیان ، مسئئولین  آن زو پس ا 19-وویددر مدت طغیان بیماری ک

دوره و  نیدر ا باردید حفظ می نمایند.در مدت  خود را زیشئگفت انگ واناتیکنندگان و البته ح دیبازد، همانانیو مکارکنان  یمنیو ا یسئالمت

بیماری در انسئان و حیوانات و محدودیت های اعالم شئده درباره قرنطینه خانگی،   زو براسئاس یافته های ما ا، رییدر حال تغ عتسئربه  شئرایط

فاصئله گذاری اجتماعی و کاهش اجتماعات و سئفرهای غیر ضئرور توصئیه های بهداشئتی تغییر می نماید، اما کارکنان باغ وحش ها و حیوانات 

 شکی می باشند.  زو دامپبه مراقبت بهداشتی  زاررشمند آنها نیا

و هر  قرار دهندخود   ورکاررا در دسئئت یاطیاحت  اقدامات اسئئاسئئیاز  یادیز تعداد مسئئئولین باغ وحش ها و پارک های آبی بایدحال،  ره در

باغ وحش  رافو حیات وحش خود و سئایر حیوانات اط کنندگان دیبازد ،و داوطلبان کارکنان یمنیتا از سئالمت و ا بگیرندرا در نظر  ییویسئنار

 :می شود ریشامل اقدامات ز 19-بیماری کووید زو توصیه های احتیاطی برای مراقبت همه ا یفعل پاسخپیدا نمایند.  نانیاطم

یئد یئا لغو نمئاییئد.  زاه تعویض بیئانئدبئ دیئدکننئدگئان و داوطلبئان را زدر حئد امکئان تئا اطالع ثئانوی تمئامی برنئامئه هئای عمومی و گروهی بئا (1

ضئروری و اجتناب پذیر   زدر طول شئبانه رو شئکیزداوطبان برای ارائه مراقبت های بهداشئتی و دامپ زنان و برخی ااما حضئور کارک

 است. 
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از کئارکنئان و  یعموم یمراقبئت هئا جملئه زبئه عنوان اصئئئل کلی تمئامی اقئدامئات احتیئاطی برشئئئمرده در بخش هئای قبلی ا (2

، فاصئله گذاری اجتماعی،  در تماس با افراد و حیوانات بهداشئت تنفسئی و بهداشئت فردی  ، رعایت اصئولو داوطبان دکنندگانیبازد

 وحش ها و پارک های آبی و آکواریوم ها صادق است. نیر در باغ  و غیره حیات وحش زشکی ازمراقبت های دامپ

وحش مراجعه نکرده و  شئود که باغخواسئته   19-دیکوو د بیمار یا مشئکوک( یا مبتال به بیماریمواجهه یافته )در تماس با فر افراد (3

 در بدو ورود با غربالگری آنها درصورت هرگونه شواهد تماس با فرد بیمار یا ابتال به بیماری خودداری نمائید. 

نحوه برخورد با آنها و مراقبت از  یآموزش ینصب تابلوها ای انیو مرب انیتوسط راهنما  واناتیکنندگان درباره ح دیبه کارکنان و بازد (4

 .دیآموزش ده رهیو غ  واناتیبا ح کیپس از تماس نزد یعفون یها یماریاز ب یریلوگخود، نحوه ج

 تی و تقو دیتاک و باردیدکنندگان کارمندان و داوطلبان  توسئط  رانهیشئگیاقدامات پ  نهیدر زم یبهداشئت یها روش بر اجرای بهترین (5

 نمایند.

ار دادن محل های مسئتقل و جداگانه شئسئتشئوی دسئت با آب و برای مثال با قر هوشئمند یانجام اقدامات بهداشئت بههمه افراد را  (6

دید به تعداد کافی و یا  زیا قرار دادن محلول های ضئدعفونی کننده دسئت در مسئیر با )برای کودکان متناسئب با قد آنها( صئابون

 نمائید.تشویق و غیره  واگذاری دستکش یکبار مصرف

دسئتمال ، برپایه الکل کننده دسئت یضئد عفون  شئتریب منابع ات در باغ وحشوجود امکان ضئمن کنید که قیکنندگان را تشئو دیبازد (7

 داشته باشند.   به همراه و غیره یا دستمال مرطوب کش یکبار مصرفتکاغذی و دس

 ورود باردیدکنندگان و کارکنان بدون ماسک و دستکش به باغ وحش خودداری نمائید. زا (8

جداکننده ها، قفس ها و محافظ ها، جمله کف، دیواره ها و نرده ها،  زا یمعمو بهداشئئئت محیط مسئئئیر ها و مناطق به طور کامل (9

 ، ضدعفونی و گندردایی نمائید.  زتمیها  در همه زمانباال  یاستانداردهابا  ها و غیره رازشیشه ها و نیمکت های و می

با نظارت  کارکنانو  همانانیت از ممحافظ یبرا  ی راقیدق یبهداشئئت یها روشبوفه ها، کافی شئئاپ ها، رسئئتوران ها و آبخوری ها  (10

 مستمر باید رعایت نمایند.  

باردید کنندگان و کارکنان و داوطلبان دسئتان خود را پس ار هر بار تماس با حیوانات و به ویره در فاصئله بین هر قفس و محوطه  (11

 نید، به حیوانات غذا ندهید،  شستشو نمایند، در حین باردید و کار و در کنار حیوانات غذا و آب و نوشیدنی استفاده نک

ی باال متناسئب با  بهداشئت یاسئتانداردها ش و اطالع رسئانیزبرای آمواطراف باغ وحش  مسئیر ها و  در اطالعیه ها و تابلوهای اضئافی (12

 کند. یم بیهر زمان ترغ هر مکان و 

، زموارد و در انتهئای هر مسئئئیر تمیبئایئد ه در بئاغ وحش و پئارک اتوبوس هئا و وسئئئایئل نقلیئه عمومی ترابری کئارکنئان و مهمئانئان (13

 شود.  داییزضدعفونی و گند

 ، همئه بئایئد مراقئب سئئئالمئت و بهئداشئئئتکننئدگئان، کئارکنئان و داوطلبئان دیئ همئه بئازد یبرا 19-دیئ کوو یامئدهئایئ بر توجئه بئه پ  وهعال (14

اما  محدود اسئت یمات هاپر مواجهه خطر برایبر اسئاس شئواهد موجود، احتماالً  باغ وحش و پارک باشئید. زیشئگفت انگ  واناتیح

   برای گربه سانان شاید باید مراقبت بیشتری اعمال گردد.

حصار  بین انسان و حیات وحش یتنفس یها روسیانتقال و کاهش  یبرا یکیزو فی یاجتماع  فاصله گذاری یدستورالعمل ها هیبرپا (15

 ر و دو الیه برپا کرد.  دورت باید و مهمانان باغ وحش حیوانات نیب یمتر 2حفظ فاصله  یبرارا  قفس ها

 دهید.کاهش  زمان نیدر ا یاجتماع  گذاری فاصله جادیا یبرا های عادیزدرصد رو 20دیدکنندگان و مهمانان تا زانه بازرو تیظرف (16

به   مواردی تدوین و تنظیم نمائید، رویدادهای غیر ضئئرور را لغو، باغ وحش و پارک را متناسئئب با شئئرایط ندهیآ یدادهایرو میتقو (17

 را رعایت کرده اید. یاجتماع  فاصله گذاری پیدا کنید که نانیتا اطم هانداخت قیتعو

 قیبه تعو ، یا نمایندرزرو  سئئامانه نوبت دهی برنامه مورد عالقه خود را   زا برای مراجعه به پارکدیدکنندگان را ترغیب نمائید تا زبا (18

 .نمایندآن را لغو  ای اندازندیب

 ی در باغ وحش ها و پارک ها را لغو نمائید.  زانشگاه ها و اقامت های شبانه روتورهای گروهی مدارس و دبرنامه  (19
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، کارمندان و های همه مراجعین، باردیدکنندگانزگوی نیاپاسئخ عیسئر اسئت و باید رییدر حال تغ و شئرایط همچنان تیوضئع نیا (20

 باشید. واناتیداوطلبان و البته ح

در جهت کاهش انتقال بیماری های عفونی اقدامات بهداشئئتی  تشئئدید پارک باید وطلبان همکار باغ وحش وتمامی کارکنان و دا    (21

همکاری نمایند. ار جمله عدم حضور  19-در محیط کار به حیوانات و سایر همکاران و ابتالی خود به این بیماری ها ار جمله کووید

اشئت تنفسئی، رعایت فاصئله گذاری اجتماعی در بیمار، رعایت بهداشئت فردی، بهددر محل کار در صئورت بیماری یا تماس با فرد 

شئکی زهنگام تماس با همکاران و حیوانات، اقدامات احتیاطی بهداشئتی هنگام مراقبت های بهداشئتی، غذا دادن و ارائه خدمات دامپ

 و غیره.

 19-ی مئاننئد کوویئدوحش و پئارک بئه بیمئاری هئای تنفسئئئ کئارکنئان و داوطلبئان و خئانواده آنئان و حیوانئات بئاغ  زابتالی هریئک ا  (22

 ارش گردد.زشکی گزبالفاصله باید به مقامات بهداشت عمومی و دامپ

سال بهتر است، باغ وحش  5یر زنان باردار و کودکان زمینه ای و دارای ایمنی ضعیف و زافراد بیمار، سالمند، مبتال به بیماری های  (23

 انجام دهند. را یشتریب یاطیاقدامات احت دیبات، مراجعه نکنند، در غیر این صور مانیزها و پارک ها در این دوره 

 

 یخانگ  ۀنیدوران قرنط  در  حیوانات  نگهداری و مراقبت  برای  یهاهیتوص

 واناتی) مانند سگ و گربه( و ح یخانگ واناتی حفظ سالمت ح یمرتبط برا ینهادها نیو دامپزشکان و مسئول واناتیح نیمالک ایصاحبان 

 یها هیراهنماها و توص  ،یخانگ  نهیقرنط یوحش پارک ها و باغ وحش ها در روزها  اتی( و حیآب  یان پارک ها)مانند اسب و پستاندار  یورزش

 .ندیو ابالغ نما نیالزم را تدو یو فن یمنیا ،یبهداشت

که   ییاز آنجا  یول  د، اما می توانند ناقل مکانیکی عامل این بیماری باشنشوند  یمبتال نم  19-دیکوو  یماریبه ب  حیوانات  این  که  دیفراموش نکن

 ن یو در اول  دیینما  یضدعفونشستشو و  را   دارندکه با آنها تماس    ییایلوازم و اش  بدن آنها و شود،  یسطوح آلوده منتقل م  قیاز طر  یماریب  نیا

 .دهیدرا با آب و صابون شستشو  خود یها فرصت دست

 

  م؟یدارخود را فعال و پرتحرک نگه    وانیح  ، یخانگ  ۀنیچگونه در دوران قرنط

 بیماری  شتریب وعی از ش یریشگیبه منظور پ  یاجتماع یکی یازفی یفاصله گذار تیرعا را بهمردم عموم  ،یکسب و کارها و دورکار یلیتعط

را در منزل بمانند و  یادیز یمجبورند ساعات و روزها یخانگ یصاحبان سگ ها یطیشرا نیسازد. در چن یم قیو تشو بیترغ  19-دیکوو

 نیببرند. اما ا رونیب یرو ادهیپ  یخود را برا وانیتوانند ح ینمو نداشته باشند  یدسترس شکیزی دامپها کینیگذشته به کلهمانند  دیشا

( توصیه Chad Doddیر توسط دکتر چاد دود )زدر این شرایط رهنمودهای    د.نتحرک خود را از دست ده  ها  که سگ  شدبا  یمعن  نیبد  دینبا

 شده است:

به همراه  قهیدق 15آپارتمان شما چقدر است دو مرتبه در روز هر بار به مدت  ایکه مساحت خانه  ستیمهم ن :دیبرو راهدر خانه  (1

 .دیتحرک نمانده ا یشما و سگتان ب بیترت نی. بددیسگتان راه برو

 کند. دایآن را پ تا  دیبخواه وانتانیو از ح دیپنهان کن یسگتان را در گوشه ا یها یاز اسباب باز یکی :دیکن  یباشک باز  میقا (2

نرم سگتان   یها  یاز اسباب باز  یکیخانه باشد.    اطیح  ای  نیرزمیبازتر مثل هال، ز  ییبهتر است در فضا  یباز  نیا  :دیکن  یباز  دنبال (3

 و برعکس. ردیتا او از شما آن را پس بگ دیو بدو دیریرا بگ

 10تا  5 نینب و جوش است، دو مرتبه در روز و هر بار بو سگتان هم پر ج دیاگر در خانه پله دار :دیبرو نییپله ها باال و پا از (4

 .دیبرو نییاز پله ها باال و پا گریبا همد قهیدق

. دیتازه بهره ببر  یاز هوا  دیخلوت دار  اطیح  ایاگر هوا خوب است و شما هم تراس    :دیاز آن استفاده کن  دیدار  اطیح  ایتراس    اگر (5

 .دیاضافه کن دنیدو نیدر ح بر سرعتتان ای دیآهسته بدو دیتوان یم نیهمچن

را  وانتانیح یاست تا غذا یاالن زمان خوب دیداد یغذا م ادیبه سگتان ز نیاز ا شیاگر تا پ  :دیکن یرا بررس ییغذا یها عادت (6

 ته است.روزانه عادت داش تیو فعال یرو ادهیاگر سگ شما به پ  ژهیبه و دیدرصد کاهش ده 10 زانیبه م
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 یکمک مالاعطای تسهیالت و  

تولید، تامین، نگهداری و  رهیزنجی پروران و صاحبان کارخانجات و صنایع و شرکت های حمل و نقل فعال در زان و دامپروران و آبزکشاور

در کشور بدنبال کاهش مصرف، کاهش قیمت فلج کننده و  19-کووید یماریب طغیان زیع فرآورده های غذایی با منشاء دامی که ناشی ازتو

احتمال ضروری است.  زاین خسارت ها نی زبخشی ا جبران میمستق ریغ  ای میهر نحوه مستقبه دیده اند، خسارت  مال شدهمحدودیت های اع 

 . شود با مشکالتی مواجهه یاز مشاغل و افراد از نظر مال یاریبسشکان مانند زدامپدوره  نیادر  همچنین می رود

برای سرمایه گذاران، صاحبان و شاغلین صنعت دام، طیور و  و حمایتی را یمال یبانیاز اقدامات پشت یمجموعه ا م استزال و مجلس دولت

 جمله: ز. انماید اتخاذ و اعالم شکان ارائه خدمات بالینی، تشخیصی و درمانی به آنهازیان و کارخانجات و صنایع وابسته و دامپزآب

، اعطای تسهیالت،  مالیات و بیمهمانند کاهش نرخ    اقتصادی  ییها  بسته  دیتولخدمات و  به استمرار    دکنندگانیتول  ارائه دهندگان خدمات و (1

 تشویق نماید. کاهش عوارض صادرات و غیره بالعوض، یهاکمک وام ها کم بهره و پرداخت، هااستمهال وام 

در  نیو همچن بشناسند "یاتیتجارت ح"به عنوان  زیرا ن یدامپزشک یها و درمانگاه ها مارستانیو ب یدامپزشکان و مشاغل دامپزشک (2

 .ندیآنها  اقدام نما یاقتصاد یاز خسارت ها یریو جلوگ یمال تیجهت بهبود وضع

 یبه نهاده ها یدسترس واردات و لیتسه تسریع و با ویا مواد پروتئینی با منشاء دامی و فرآورده های آنها دیو تول نیتام بهکمک با  (3

 د یز تولباید ا مصوب متناسب با بازار عرضه و تقاضا متیو با ق یبه اندازه کافمکمل ها و واکسن ، و دارو انیو آبز وریخوراک دام و ط

 حمایت نماید.  ییسخت کرونا یدر روزها یداخل

 یتخصص  یهاتشکل  یبه نظرات کارشناس  یتوجه  یب  ،یبخش  نیب  یناهماهنگ  به علت  یگمرک  یدر انبارها  یرسوب  اساسی  یدام  یهانهاده (4

کاهش  یو در موارد یدموراژ، انباردار نیسنگ یهانه یهز جملهاز  هنگفتی یهاخسارت  زتا ا شود فیتکل نییتع یزیو ضعف برنامه ر

 خودداری گردد. یفساد کاالها یگاه یحتو  تیفیک

را می  شکیزپروری و دامپی زی، آبزه های مختلف دامپروری، کشاورزو مردمی حو یبخش خصوص رانیخحمایت موسسات خیریه یا  (5

ه با بحران بیماری کرونا در سطح کشور جلب زبرنامه ها و فعالیت ها و اقدامات مبار  زومات مورد نیازمل  ینه ها و مواد وزتوان برای تامین ه

 این بحران استفاده کرد. زبرای عبور ا ظرفیت های آنها زکرد و ا

بسته   ر،یپذ  بیآس  اقشار  برای  ری دوره همه گیری در مشاغل فصلی و خدماتی( دولتبیکا  زمردم) ناشی ا با توجه به کاهش قدرت خرید (6

 در نظر گرفته شود. یتیحما یها

 

 آینده نگری و آینده نگاری پساکرونا

ندان زمدارس، تجمعی)دانشگاه ها و خوابگاه ها،  زیا کاهش جمعیت مراک یلیتعط و مردم دیخربه علت کاهش کرونا درکشور  روسیانتشار و

بر علت  دیمراسم مز مهمانی های جمعی و یبرگزار سفرها، عدمتوران ها، تاالرها و رس اقامتی)هتل ها و غیره(، زها، پادگان ها و غیره(، مراک

اقتصادی ناشی  زیان باعث که هیافتکاهش  کشور، مرغ، ماهی و تخم مرغ در زمواد غذایی به ویژه گوشت قرم زمصرف بسیاری ا زانیشد و م

کمر  ن باعث شکست آنتداوم  ت کهاس شده ارع و انبارهازماین محصوالت در  انباشت و کاهش قیمت عرضه به علت کاهش تقاضا زا

کنندگان اجازه   دیبه تول  متیارزان ق  التیتسه  هیمازاد و ارا  یانز، طیور و آبدام  دیبا خر  دیدولت با  یطیشرا  نی درچن  خواهد شد.  تولیدکنندگان

 .متضرر شوند نیاز ا شیب و دامپروران ندهد دامداران

به شدت  یمحصوالت لبن یراز خواهد خوردکرونا ضربه  روسیانتشار و در اثر یمحصوالت کشاورز ریر از ساسخت تر و زودت اتیتجارت لبن

تامین و تولید، عرضه و  رهیکرونا، زنج روسیو عالم گیریدر  اتیمانند لبن یاساس ییمواد غذا یباال برا یرغم تقاضا یعل هستند. فسادپذیر

حمل و نقل به علت محدودیت های ز نی در سراسر جهان ییمواد غذا یبخش ها ریسااست. مختل شده  و فرآورده های لبنی ریشمصرف 

 جاتی و سبز  وهیم  عیکاشت، برداشت و توز  یکار الزم برا  یروین  م دسترسی بهعدو    ونیدار و رانندگان کام  خچالی  ینرهایکمبود کانت  و   عمومی

 کند کرده است. ومختل 

عالم گیری سایر بیماری های واگیر  زشکی با توجه به سوابق شوک و رکود ناشی ازم و دامپروری و دامپصنایع مرتبط با دا زمتولیان هر یک ا

های ویسنارباید  در کشور و جهان    19-دی کوو  یماریب  ، روند شکل گیری و تداوم وضعیت عالم گیری2009ای  زو انفلوان  2002-3جمله سارس    زا
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 1399سه ماهه سال    یچهار دوره زمان  برای  هزنخبگان هر حو  زچهارگانه هاوائی با استفاده اجمله روش    زبدیل و ممکن با روش های مختلف ا

 م را برای مهندسی آینده بهتر و مطلوب تر هر صنف و صنعت اتخاذ نمایند.   زپیش بینی و تدابیر ال

هوشمندانه و  یباشد، الزم است راهبردها یدر کشور و کل جهان مطرح م ،بحران کرونا و پس از آن نیح یاز آنجا که رکود و شوک اقتصاد

 و ارائه گردد.  ینیب شیاز آن پ  یناش یرکود و خسارت ها نیجبران ا یراهکارها نیانتخاب بهتر یبرا یکاربرد

 گمارند. همت یر به عنوان نمونهزبرروی موارد  می توانند حوره دام، طیور ، آبریان و مشاغل وابسته به آنها از صاحبان کسب و کار یاریبس

 ،کیالکترون یابیتجارت برخط و بازاربرروی  یگذار هیسرما (1

  ن،گایهمسا ژهیبه و کشور زدر داخل یا خارج ا دیجدو بالقوه  انیو مشتر و مصرف کنندگان بازارهاانتخاب  (2

  ،جدیدمحصوالت  یآن برا طیشرا یو ارتقا یصنعت بسته بند یها تیها و قابل شرفتیز پ استفاده ا (3

 یسبک زندگمورد تقاضای  تر یبهداشت و تولید محصوالت ی)بازارپسند دیجد یبازارها مطابق با شرایطهای ملی اندارداستارتقای  (4

 و ، (پساکرونا

 ،در صنایع مختلف و نوظهور دیجد یها یز فناوراستفاده ا دهی بهشتاب (5

 

 نتیجه گیری:

آن    وعی از ش   یریجلوگ  یتمام تالش خود را برا  میکن یم یما سع  همه تکان دهنده بوده است و همه  یبرا  دیجد  روسیکروناو  یگسترش جهان

و  یخانگ واناتیبر ح ریهمه گ یماریب نیهستند که چگونه ا نیقرار دارد، مردم نگران ا تیکه سالمت انسان در اولو ی. در حالمیانجام ده

 بگذارد. ریتأث همراه )سگ و گربه(

سارس، مرس،   های  یماری. ببرروی بیماری های انسان و حیوانات تاکید می نمایدپزشکان    دامپزشکان و  نیب  یهمکار  تیاهم  بر  کروناویروس  

اهمیت  زحائجهان  در در سالمت واحد یاند. نقش دامپزشکبه انسان منتقل شده حیوانهستند که از  ییهایماریکنگو و کرونا ب مهیتب کر

وهش و مراقبت ژش، پ زه های مختلف آمو زدر حوبا آنها  است یهاو سال رنددا یمهم ارینقش بس هایماری ب نیکنترل ا ر. دامپزشکان داست

 و پیشگیری و کنترل و درمان این بیماری ها فعال هستند.

یک ویروس  هیمخزن اول به عنوانخفاش ها ، احتماالً یجانوران وحشاز ( SARS-CoV-2) 2-یکوو-سارسویروس  که پذیرفته شدهگرچه ا

و حیوانات باغ   یخانگ  واناتی، از جمله حتوانایح  ریسا  نکهیبر ا یوجود دارد مبن  یدر حال حاضر شواهد محدود مانوپدید منتشر شده است، ا

 یاهل واناتیوجود ندارد که نشان دهد ح یمدرک چیه .نمایند فایا نقش یدر جوامع انسان 2-یکوو-سارس روسیو شیوع توانند به ی، موحش

ببر در اسارت )در باغ ، فقط برخی ار حیوانات خانگی )سگ و گربه( و نمایندمنتقل  گرید یخانگ واناتیح ایبه افراد  این ویروس راتوانند  یم

 .شده اندآلوده  19-وحش( در اثر تماس با افراد مبتال به کووید

م کرده اند هیچ اعال  (CDC) هابیماری ز پیشگیری ا و مرکز کنترل (WHO) ، سازمان جهانی بهداشت(OIE) دام سازمان جهانی بهداشت

و  یسازگاراما  .نداردباشند، وجود  2-یکوو-سارسویروس  ارانتشتوانند منشًا یا عامل های خانگی میبر اینکه سگ و گربه  مبنی شواهدی

 واناتیح دهدینشان م 2-یکوو-سارسمایش ها برروی موارد آلودگی سگ و گربه در هنگ و کنگ و بلژیک به ویروس زآ جینتا یداریپا

موارد  نیممکن است ا احتمال داده اند که ن،یرا نشان دهند. بنابرا روسیبه و یاز آلودگ ینیی)سگ و گربه( ممکن است سطح پا یگخان

 یهاشیها و آزما یو بررس می باشدحدس و گمان  در حد و ستیدر دسترس ن یباشد، اما هنوز شواهد متقن وانیگزارش انتقال انسان به ح 

 انجام شود. دیباآن  دییجهت تا یشتریب

در اثر تماس  19 -دیکوو یماریبه ب کایقالده ببر در آمر کی یابتالو  نیووهان چ ولگرد و خانگی در یدرصد گربه ها 15 یآلودگ ییشناسا

ان به از انس یماریب نیاحتمال انتقال ا ک،یسگ و گربه در هنگ گنگ و بلژ یباغ وحش بدنبال گزارش موارد آلودگ ماریب و مربی با کارگر

 ان یو ماک  وریها، طداشته باشد، اما اگر دام  ییت غذامحصوال  دیدر تول  یجد  ریتوانسته تاث  19  دیکوو  یماریبکرد. اگرچه اکنون    تیرا تقو  وانیح

 دهد.قرار  یجد ریجهان را تحت تاث ییغذا تیامن تواندیبا منشاء دام م ینیمحصوالت پروتئ دیمبتال شوند، فلج کردن تول یماریب نیبه ا

، انسان و دام  جهانی بهداشت  های  بر حیوانات مختلف نیاز است. سازمان  2-یکوو-سارسطالعات بیشتری برای درک چگونگی تاثیر ویروس  م

در صورت وجود اطالعات جدید، به روز رسانی می شود. هیچ گونه مدارکی مبنی بر ایجاد محدودیت در انتقال و خرید و فروش حیوانات همراه 
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و یافته های  اطالعات ردیابی نمایند و خانگی واناتیدر ح روسیو نیای نمایند زشکی باید برنامه ریزمان های ملی دامپزا ساام. ردوجود ندا

بهداشت  نیبر اساس قوان (OIEبهداشت دام ) یبه سازمان جهان با آن رامرتبط  یولوژیدمیو اطالعات اپ  یصیتشخ یهاگونه، تست شمال

 .نمایندگزارش  دینوپد های یارمیب و طغیان واناتیح

فرد  کیکه  یخطر در زمان یابیمشترک در انتقال اطالعات و ارز یروند بهداشت کیاز  گریکدی یبا همکار دیبا یو دامپزشک شکیزپ مراکز 

ر تماس با فرد آلوده به د وانیخطر، از ح یابی. هنگام ارزنمایند یرویبوده است، پ  واناتیکند که در تماس با ح یاعالم م 19-کوویدمبتال به 

گرفته    RT-PCR  تشخیص ملکولی و سرلوژی مانند  یها  شیآزما  برای انجام  وی را  رکتوم و مدفوع و خون،  ینیدهان، ب  ینمونه ها  19  -کووید

 شیآزما  جهینتکه    یواناتیوجود ندارد، بهتر است ح   گرید  وانی به ح  وانیح  کیاز    2-یکوو-سارس  ویروس  دال بر انتقال  یآنکه شواهد  با  شود.

 شوند.نگه را در قرنطینه تماس نداشته و از آنها  و افراد واناتیح گریمثبت بوده است با د 19 -کووید یآنها برا

 یها برااز سگ  قبال .است یبررس در حال دانشمندان یبا همکار 19-کووید روسیو ییشناسا یها براسگ ییایاستفاده از حس بوامکان 

کرونا از  ییشناسا یقصد دارند برا ایتانیدو مرکز در بر بحران کرونا زپس ا کهز استفاده شده و ساس تختخواب نی ایماالر بیماری ییشناسا

موسوم به  گانیها از آموزش سگ  یبراایش موارد بیمار کرونا زبا اف ریاخ یروزها یاشغالگر ط میوزارت جنگ رژهمچنین  ها بهره ببرند.سگ

 ، ینزااهمچون آنفلو ییها یماریب دنیتوانند با بوکش یسگ ها ماین کرونا تالش کرده است. روسیبه و انیمبتال ییشناسا ی»عوکتس« برا

شود تا  یشود و از آنها خواسته م یم معرفیکرونا  روسیبه و انیمبتال های بالینیسگ ها، نمونه این  به کنند. ییرا شناسا ایسرطان و ماالر

 خود را تکان دهند. کنند و آنگاه دم ییآن را شناسا یبو

 

  
 ها برای شناسایی ویروس کرونااستفاده از حس بویایی سگ(  23شکل )

 

نمی که احتمال  اعالم کرد می باشد.در انتشار ویروس حیوانات خانگی  درباره نقشتحقیقی  در حال طراحیبهداشت جهانی  مان جهانیزسا

ات حیوانمبتال به  فردممکن است ویروس از یک داشته باشند اما  هر در صورت آلودگی بیماری این لحیوانات خانگی نقشی در انتقادهد که 

مردم خواست که به خاطر شیوع ویروس کرونا حیوانات را مورد اذیت و آزار قرار ندهند چرا که آنها هم مانند ما  زبنابر این ا  .منتقل شود اهلی

 .گیرد قربانی هستند و باید مورد احترام قرار

که در صورت داشتن می شود  دیتاک ،یکیاحتمال انتقال مکان نیچنو هم شتریبه کسب اطالعات ب ازیو ن یماریب نیبودن ا دینوپدبا توجه به  

قبل و  شامل شستشوی دست همانند گذشته یبهداشت یهادستورالعمل  یتمام وان،یکرونا در تماس با انسان و ح روسیعالئم مشکوک به و

از ماسک  درتماس با افراد بیمار و رعایت نمائید صددر 70با الکل  یا ضدعفونی  عیآب و صابون ماآنها  اءیاش ای یخانگ وانیاز تماس با ح پس

 .نمائیداستفاده 

در دسترس نیست اما تحقیقات در کشورهای  برای انسان یا حیوان در حال حاضر واکسن و دارو اختصاصی 19-ه با بیماری کوویدزبرای مبار

مایش آنها زهایی در آ تیموفقواکسن و دارو در جریان است و جمله چین، روسیه، انگلستان، امریکا، استرالیا و غیره برای تولید  زمختلف ا

 واکسن   اولین.  شده است  زآغا  19_دییکو  دیواکسن جددو    ینیبال  شیآزما  کیفاز    تاکنون  انسانی بدست آمده است.  داوطلبان  و  واناتیح  برروی

 وینوویا  یزداروسا  شرکت(، توسط  یمصنوع   DNA  کیاز    یدرون بخش  2-یکوو-سارس  روسیو  یکیاز کد ژنت  یبخش)قراردادن    DNAانسانی  

http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://hakimemehr.ir/fa/news/56329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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(Inovio) .پادتن  کیبتواند  ماریب یهاتا سلول کندیکمک م ماریشده به ب یمهندس دیپالسم قیواکسن با تزر نیا در حال ساخت است

 FDA زبا مجو 19-کووید مایی بالینی برای مقابله بازبه کارآ DNAورود واکسن  کنند. دیمبارزه با عفونت خاص تول یمطلوب و هدفمند برا

 یانسان در ط یبرا 19-بیماری کووید زند که واکسن یم نیتخم یسازمان بهداشت جهان برای اولین بار برای مصرف انسانی انجام می شود.

 در دسترس قرار خواهد گرفت. شروع همه گیری زپس ا ماه 18تا  12

 

 زکسب اطالعات بیشتر و به رو

 یحاد تنفس یسندرم ناگهان یماری، عامل ب2-یکوو-سارس روسیاطالعات درباره و ،است دیو نوپد دیجد یارمیب کی 19-دیاز آنجا که کوو

- یکوو-سارس یاطالعات درباره انتقال احتمال نیتر قیو دق نیپراکنده است. دامپزشکان به روزتر یاهل واناتیو رابطه آن با ح ،یروسیکروناو

محافظت از خود و کارکنان مزارع  یالزم را برا یدارند تا بتوانند استانداردها ازیوحش به افراد ن اتیو ح وریط ایدام  ،یخانگ واناتی، از ح2

باغ وحش ها در مورد  دکنندگانیو بازد یخانگ واناتیصاحبان ح  نیو همچن یدامپزشک یها مارستانیها و ب کینیخانجات، کلکار ،یپرورش

 .ندینما هیسالمت انسان توص یخطرات احتمال

شده است. با  ایجاد یصی تشخ یو توسعه ابزارها یعفون روسیو ی، جداسازیروسیعلل و ییدر شناسا عیسر شرفتیپ  ،گذشته هفتهچند  در

 ر یی به سرعت در حال تغ دانش ما درباره این بیماری به آنها پاسخ داده شود. دیاز سؤاالت مهم وجود دارد که با یاریحال، هنوز هم بس نیا

( در بسایری Coronaphobia) یکه کروناهراس یالتهاب و اضطراب فعل طیدر شرا به روز شود. باید یدر صورت دسترس ما است و اطالعات

و اقدامات احتیاطی   .دهندرا مالک قرار    نظرو سخنان افراد خبره و صاحب  کننداز منابع معتبر کسب اطالعات    دیبا  همه  وجود دارد،  ار کشورها

 .اشدب و کنترل موارد بیماری یریشگیبر پ  یمبتن دیبا یریگهمه طیدر شرا همه افراد فعالی و درگیر

مراکز کنترل و  و (WHOمان جهانی بهداشت )زسا یها تیتوان در وب سا یعفونت انسان را م درباره توصیه هااطالعات و  نیدتریجد

 کانادا یآژانس بهداشت عموم، (OIE)واناتیبهداشت ح یسازمان جهانو درباره سالمت حیوانات را در سایت  (CDC) یماریاز ب یریشگیپ 

(PHAC و ) اروپا یریشگیمرکز کنترل و پ (ECDC ) مشاهده کرد:یر زبه شرح 
1) www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019  
2) www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html 
3) www.oie.int/sledgeical-expertise/specificinformation-and-recommendations/questions-and-answers-

on-2019novel-coronavirus / 
4) www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/frequently-

asked-questions.html 
5) www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers    
6)  

ه های مختلف زحو علمی انجمن جهانی و بین المللیمان های جهانی، کمیته های زعالوه بر سا ،طغیان کروناویروس جدید نیبه ادر پاسخ 

 جمله: زپاسخ داده اند ا اعضای خود و عموم مردم در سراسر جهان با رویکرد سالمت واحد سواالت متداولبه  شکیزدامپ

  www.worldvet.org -(WVA) یدامپزشک جهانی انجمن (7

 www.wsava.org  –( WSAVAشکی حیوانات کوچک )زانجمن جهانی دامپ (8

 www.www.avma.org-( AVMA) کایآمر یانجمن دامپزشک (9

   19-www.zoossa.com.au/covid/-(   SA oosZباغ وحش استرالیای جنوبی ) (10

 www.waza.org  -(WAZA) هاوم یها و آکواروحشباغ یانجمن جهان (11

 ن یکه ا  هستند  دواریاممی کنند.    تیحما  19-دیاز مبارزه با کوو  یکاهش خطر به عنوان بخش  م برایزالاز اقدامات    مان ها و انجمن هازاین سا

 باشد. دیمف و عموم مردم دامپزشکان صاحبان حیوانات خانگی و بهداشتیی ها یبا نگران مناسب برخورد یعات برااطال
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از سگ و گربه به انسان   19-د یبر انتقال کوو یمبن یکوچک سند  واناتیح یدامپزشک یجامعه جهان هی بر اساس اطالع: نیالدحسام ، نیاکبر ( 61

 /56570http://hakimemehr.ir/fa/news،  23:04  -  1399فروردین    23  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  وجود ندارد 
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https://www.livescience.com/tiger-bronx-zoo-has-covid-19.html
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، 01:36 - 1399فروردین  23 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، در بحران کرونا یدامپزشک ینقش بهداشت عموم: محمد، منش یسلطان ( 62

56562hakimemehr.ir/fa/news///http: 

،  01:35 - 1399فروردین  23 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، ها نهما سگ ا شوندی ها هم به کرونا مبتال مگربه  د؛یپژوهش جد کی یجهینت ( 63
56561http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین    23  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  کرونا شد   وعیباعث ش  واناتیو ح  عتی: ظلم به طبیسیسرشناس انگل  شناسینخست:  نیج،  گودال ( 64

1399  -  23:06  ،56584http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 - 1399فروردین  23 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا به انسان چقدر است؟ واناتیاز ح 19 دی کوو یماریل انتقال باحتما: آراسب، مقدمدباغ ( 65

01:36  ،56563http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  1399فروردین    23  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا  آنها قابل انتقال است؟  یبندبسته  ای  ییتوسط مواد غذا  روسیکروناو  ایآ  :آراسب،  مقدمدباغ (66

-  23:06  ،56586http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی خبر   گاهیپا،  مقابله با کرونا  یبرا   مارستانیب  ازیجهت خرید تجهیزات مورد ن  یلیتوسط دامپزشکان اردب  الیر  ونیلیم  500  یاهدا :  سایمل،  ا یپوردن ( 67

 /56565http://hakimemehr.ir/fa/news،  23:08  -  1399فروردین    23  مهر،  میحک  لیتحل

68 )  
  ی خبر  گاهیپا،  شوندیصورت پلمپ م  نیا  رینام کنند، در غدر سامانه وزارت بهداشت ثبت  دیاز فردا با  یدامپزشک  یهاکینیکل:  محسن،  یفرهاد ( 69

 /56564http://hakimemehr.ir/fa/news،  01:36  -  1399فروردین    23  مهر،  میحک  لیتحل

 -  1399فروردین    21  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  میکنینم  هیبالصاحب را توص  یهاسگ   یساز عنوان معدوم   چیبه ه:  اکبریعل،  زاده حداد (70

18:23  ،56554http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین   21، 20مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، اندشده  ماریها بکه آن ستین یمعن نیبه ا 19-دیبه کوو واناتی آلوده بودن ح: امیپ، یمحب (71

1399  -  18:23  ،56547http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

در   یوانیح  یهرگونه ابتال   یبررس  /شودیها انجام مبه دام  19-دیکوو  یاحتمال  تیاز سرا  یریجلوگ  یبرا  رانهیشگیاقدامات پ:  صفر  یعل،  یماکنعل (72

 /56531http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:32  -  1399فروردین    20  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  صیمرکز تشخ  شگاهیآزما

  م یحک لیتحل یخبر گاهیپا، رها شده به کرونا را مشاهده نکردند یخانگ  یهاسگ  یاز ابتال  یوردم ،یدامپزشک یهامیت: یعل دیس، انیمفاخر (73

 /56523http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:26  -  1399فروردین    20  مهر،

فروردین    20  مهر،  میحک  لیتحل  ی خبر   گاهیپا،  زنده   واناتیفروش ح  یرهابازا  یلیتعط  یبرا  WHOاز    ستیز  طیدرخواست صدها کارشناس مح (74

1399  -  22:27  ،56528http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  گاهیپا، و نگهبان یخانگ واناتیدامپزشکان و صاحبان ح  یبرا  روسی( کرونا و COVID-19و کنترل ) یر یشگیپ یراهنما : درضایس، یموسو  (75

 /56540http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:33  -  1399فروردین    20  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

، 22:28 - 1399ردین فرو 20 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، وجود دارد  وانیاحتمال انتقال کرونا از انسان به ح: انوشیک، جهانپور ( 76
/56544http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  20 مهر، میحک لیتحل یخبر گاه یپا در خوزستان مشاهده شده است! یخانگ واناتیاز ح یکرونا در برخ روسیانتقال و: دمحمدیس، ی علو (77

 /56521http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:31  -  1399فروردین  

 20  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  یموسسه راز   یمبتال به کرونا با همکار  مارانیب  یپالسما درمان  یقاتیطرح تحق  یآغاز اجرا :  یعل،  یاسحاق (78

 /56537http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:28  -  1399فروردین  

فروردین   19 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، بالعوض و استمهال وام  یهامرغداران از کرونا با پرداخت کمک  انیجبران ز: یمرتض، ییرضا (79

1399  -  15:50  ،56494ehr.ir/fa/news/http://hakimem 

فروردین    19  مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  یدر دامپزشک  DNA  یهااستفاده از واکسن   دییتا  /ینیبال  شیکرونا در مرحله آزما  دی واکسن جد (80

1399  -  15:51  ،56503http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین    19  مهر،  میحک  لیتحل  ی خبر   گاهیپا،  شهر خبر داد  نیبالصاحب در ا  یهاسگ   یاز ساخت پناهگاه برا  زدیشهردار  :  نیل الدجما ،  یز یعز (81

1399  -  15:50  ،56497http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

سخت   یدر روزها  تیجمهور/ درخواست حما سیگوشت مرغ به رئ یاره یزنج دکنندگانیلتو یانجمن مل سینامه رئ: یعبدالعل، یطهماسب (82

 /56493http://hakimemehr.ir/fa/news، 15:50  -  1399فروردین    19  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا ، ییکرونا
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فروردین  19مهر،  میحک لیتحل ی خبر گاهیپا، وجود ندارد  نهیزم نیدر ا یداده علم چیه /ستندیکرونا ن روسیها عامل وگربه : مانیا، انیمعمار (83

1399  -  15:51  ،  56500http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

از    19-دیکوو  یاز انتقال احتمال  ی ر یرا درخصوص جلوگ  ین بهداشت جهانسازما  یهاروزانه دستورالعمل   یسازمان دامپزشک   :رضایپور، عل  یعیرف (84

،  15:50 - 1399فروردین  19 مهر، میحک لیتحل ی خبر گاهیپا، کندی و برعکس رصد م وانیانسان به ح
56490http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی بهداشت دام ابتال  یکشور/ سازمان جهان یسازمان دامپزشک صیتشخ  یدر مرکز مل 19-دیکوو صیتشخ تیساخت ک: رضایعل، پور یعیرف (85

،  15:50 - 1399فروردین  19مهر،   میحک لیتحل ی خبر  گاهیپا، نکرده است  دییرا تا یمار یب ن یها به اگربه
56496hr.ir/fa/news/http://hakimeme 

 ،  15:52 - 1399فروردین  19مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، و مبارزه با کرونا یدر کمک به بهداشت عموم یدامپزشک یهاشگاه یآزما ( 86

56513http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

که دانشمندان دامپزشک ما ارائه   یپاستور دامپزشک هستند/ تعداد خدمات تویاز همکاران فعال در انست یاد یز اریتعداد بس: رضایعل، یگلریب (87

، 03:42 - 1399فروردین  18  مهر،  میحک لیتحل ی خبر گاهیپا ، خواهد شد شتریو ب شتریب ندهیدر آ دهند،یم

56468hr.ir/fa/news/emehttp://hakim 

  م یحک اریدر اخت یزود در مبارزه با کرونا را به یوزارت بهداشت با سازمان دامپزشک یهایهمکار قیاطالعات و آمار دق: محمد، یاردکان ییآسا (88

 /56489http://hakimemehr.ir/fa/news   ،15:48 -  1399فروردین    18 مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  میدهی مهر قرار م

 - 1399فروردین  18مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، شدند  و شبکه بهداشت معدوم  یدامپزشک میتوسط ت ضایشده در بمرغ رها  یهاالشه (89

03:39  ،  56451a/news/http://hakimemehr.ir/f 

، 15:48 - 1399فروردین  18 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،فرماست! حکم زین واناتیح یبرخ انیدر م «ی»فاصله اجتماع تیرعا (90
56488http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

مهر،    میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  وحشاز نگهبانان باغ  یکیاز    روسیکرونا مبتال شد/ انتقال و  سرویبه و  ورکیویدر ن  یوحشببر ماده در باغ  کی (91

 /56469http://hakimemehr.ir/fa/news  ،  15:46  -  1399فروردین    18

  ،  15:46 - 1399فروردین  18مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، بسته شود دیبا نیچ س«ی خ یها»بازار : یانتون، یفاوچ (92

56470http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 18 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، دیکن لیرا تعط یفروشزنده ی سازمان ملل: بازارها یستیمجمع تنوع ز رکلیدب: زابتی ال ،ماروما مرما  (93

 /56483http://hakimemehr.ir/fa/news،  15:47  -  1399فروردین  

، 03:39 - 1399فروردین  18 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا مصرف گوشت قرمز را در کشور به نصف کاهش داد: منصور، انیپور (94
56453http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  -  1399فروردین  18 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، تومان ضرر کردند اردیلیم 1200کرونا، مرغداران  وعیش یدر پ: بیحب، اسداهلل نژاد  (95

15:47  ،56485fa/news/http://hakimemehr.ir/ 

تردد مقابله با کرونا    یهاتیاز محدود  یکوبهیو مراکز ما  یدامپزشک  ی هاداروخانه   یروها ین  ،یبهداشت  یفن  ن یدامپزشکان، مسئول:  عباس،  کشاورز ( 96

 /56467http://hakimemehr.ir/fa/news،  03:42  -  1399فروردین    18مهر،     میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  مستثنا شوند

، 03:41 - 1399فروردین  18مهر،   میحک لیتحل یخبر گاهیپا، زنجان به دامداران یجهاد کشاورز  سیرئ ییکرونا یهاه یتوص: جواد، یتاراس (97
56458http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  03:39 - 1399فروردین  18مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، زندیری خود را دور م یرها یش ییکایکرونا گاوداران آمر وعیش یدر پ (98

56454http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 - 1399فروردین  18مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا !شوندیحاء مکرونا ام وعیش لیبه دل زدیبالصاحب  یهاسگ : درضایحم، دلمیرح (99

03:43  ،56456http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین   16 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا ،در دوران بحران کرونا یگوشت مرغ از مقام معظم رهبر دکنندهیتول کیاستمداد  (100

1399  -  20:29  ،56446http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی خبر گاهیها دارد، پاشدن آن خبر از معدوم  عاتیشا یمنطقه بام چالوس/ برخ ماریب یهاسگ تیاز وضع یبنکول، عباس: نگران (101

 /56434http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:28  -  1399فروردین    16مهر،     میحک  لیتحل
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مهر،     میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  در دوران بحران کرونا  یگوشت مرغ از مقام معظم رهبر   دکنندهیتول  کیاستمداد  :  صفدر،  یرمراد یپ (102

 /56446http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:29  -  1399فروردین    16

  یخبر  گاهیپا، داشتند تینبوده و همواره فعال لیتعط یو بخش خصوص  یکرونا، کادر دامپزشک وعی از زمان ش: دیمج، اسکندرپور (103

 /56435http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:28  -  1399فروردین    16،  مهر،     میحک  لیتحل

،    معابر  ییگندزدا  یاراک برا  یدامپزشک  یبخش خصوص  رانیاز خ  یکی  یاز سو   یمواد ضدعفون  تریهزار ل  15  یاهدا  :محسن،  یشانق (104

 /56429http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:28  -  1399فروردین    16  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

فروردین   16مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، گویبازار م یمحتمل برا  یوها یو سنار 19-دی کوو یشوک اقتصاد : نیحس، ی اوری (105

1399  -  20:27  ،56430http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  20:27  -  1399فروردین    16مهر،     میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  دینخور  یو سنت  یافله  اتیدر دوران کرونا لبن:  ر یام  دیس،  ان یضومرت ( 106
56425http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  16مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، دینده هایگوشت به قصاب درخواست چرخ کردن ،ییکرونا یدر روزها: اکبر یعل، حدادزاده  (107

 /56441http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:28  -  1399فروردین  

، 20:27 - 1399فروردین  16 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا ووهان به کرونا مبتال هستند! یهادرصد گربه 15 (108
56427http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

109) Chad Dodd ،گاه یپا م؟یخود را فعال و پرتحرک نگه دار وانیح ،یخانگ ۀنیدامپزشک: چگونه در دوران قرنط کی یهاهیتوص  

 /56409http://hakimemehr.ir/fa/news،  18:36  -  1399فروردین    15  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

، 18:34 - 1399فروردین  15 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، ( ریبزها درآورد! )+تصاو ریکرونا شهر ولز را به تسخ وعیش (110

56404fa/news/http://hakimemehr.ir/ 

، 18:35  -  1399فروردین    15  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  کشور   یجامعه دامپزشک  یبرا  یی فرصت کرونا  20:  محمد،  زادهی لطف (111
56406http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  15 مهر،  میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کنگبدون عالمت در هنگ یگربه کی یهاو روده ینیکرونا در دهان، ب روسیمشاهده و (112

 /56405http://hakimemehr.ir/fa/news،  18:36  -  1399فروردین  

  ل یتحل یخبر گاهیپا، شد! ییگشاکشور مجدداً باز نیبازار فروش خفاش و سگ در ا ن،یکرونا در چ انیکاهش تعداد مبتال یدر پ (113

 /5640http://hakimemehr.ir/fa/news  مهر،  میحک

 - 1399فروردین  15 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، یی کرونا یها در روزهااسب  ینگهدار  ی برا  یسوارکار ونیفدراس یهاهیتوص (114

18:34  ،56414http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  18:33 - 1399فروردین  15 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا وعی پس از ش نیمصرف سگ و گربه در شنژن چ تیممنوع (115
56403s/http://hakimemehr.ir/fa/new 

فروردین   14  -  12:48انتشار:    خیتار، سایت تحلیلی خبری عصر ایران ،  دهندی انتقال م  گریکدیها کرونا را به  : گربهینیپژوهشگران چ ( 116

1399    ،721608https://www.asriran.com/fa/news/ 

  -  1399فروردین  14انتشار:  خیتار، باشگاه خبرنگاران جوان، گربه در جهان مثبت اعالم شد نیدوم شیآزما جهیکرونا؛ نت روسیو (117

18:13  ،7302570https://www.yjc.ir/fa/news/ 

،  10:42 - 1399وردین فر  14 ،ری تسنیمز ، خبرگکرونا  وعیپس از ش نیمصرف سگ و گربه در شنژن چ تیممنوع (118

2234868/14/01/1399https://www.tasnimnews.com/fa/news/    

 - 1399فروردین  14 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، ( ریکردند )تصاو یدفع کرونا قربان یرأس گوسفند را برا  57مردم نقده  (119

02:03  ،56398http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  02:02  -  1399فروردین    14  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  ها به کرونا در مازندران گزارش نشده استدام   یاز ابتال  یمورد  چیه (120
56396http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  گاه یپا،  اصفهان  یذبح  یپرندگان بوم  یاستقرار دامپزشک در کشتارگاه کوچک مجتمع صنف  /شوندی فروشان اصفهان متمرکز مپرنده  (121

 /:56392hakimemehr.ir/fa/news//http،  02:02  -  1399فروردین    14  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 
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- )سگ و گربه(  یخانگ  واناتیح  قیاز طر  2019  دی جد  روسیمراقبت و کنترل انتقال و انتشار کروناو  یراهنما :  شهرام  دیس  ،یرزمانیم (122

، 00:03 - 1399فروردین  13 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا -1399فروردین  10سخه اول ن
56383http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

فروردین   13 مهر،  م یحک لیتحل یخبر گاهیپا، ها متوسل شدبه سگ یستیونیصه میرژ ،یدر مناطق اشغال انیآمار مبتال شیبا افزا (123

1399  -  00:03  ،56389news/http://hakimemehr.ir/fa/ 

 لیتحل یخبر  گاهیپا، میرا به صفر رساند لیشهر اردب هیدر حاش  رمجازیبه فرصت کرده و کشتار غ لیکرونا را تبد: صادق، یصالح (124

 /56384http://hakimemehr.ir/fa/news،  00:03  -  1399فروردین    13  مهر،  میحک

نوار    انییبه روستا  یرسانخدمت   تیمامور  نیدر ح)کرونا  یماریاستان کردستان به ب  یدامپزشک  یهااز شبکه   یکی  سی رئ  یالابت  دییتا (125

 /56377http://hakimemehr.ir/fa/news،  20:41  -  1399فروردین    11 مهر،   میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا( ،  یمرز 

 - 1399فروردین  11 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا، شد بیکرونا تکذ روسیقرمز به و یهاگوشت  یآلودگ: بهمن دیس، یبیقن ( 126

20:41  ،56381http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ی خبر گاهیپا، )دامپزشک( یمترجم: دکتر پارسا جهان - یت دامپرور با صنع 19 دیشوم کوو وندیزا: پآفَت  یاشتها : پارسا، یجهان (127

 /56376http://hakimemehr.ir/fa/news  ،20:39  -  1399فروردین    11 مهر،  میحک  لیتحل

  گاه یپا، روسیاز کروناو یناش 19 دی کوو ی ماریمقابله با ب یکشور برا  یگانه سازمان دامپزشک 18اقدامات  حیتشر: رضایعل، پوریعیرف (128

 /56358http://hakimemehr.ir/fa/news،  23:51  -  1399فروردین    10مهر،     میحک  لیتحل  یخبر 

مختلف دام   یو نظارت از اجزا  یبازرس 12ها ارگاه در کشت /شودیبه انسان منتقل نم یاز دام اهل 19-دیکوو: رضایعل، پور یعیرف (129

،  00:05 - 1399فروردین  10 مهر، میحک لیتحل ی خبر گاهیپا، ردیگیتوسط دامپزشکان صورت م 
56331http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  00:05 - 1399فروردین  10،  مهر میحک لیتحل یخبر گاه یپا ،کرونا مبتال شد  یماریبه ب مارشیاز صاحب ب کیگربه در بلژ کی (130
56340http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 00:05 - 1399فروردین  10مهر،   میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا روسیو ییشناسا ی ها براسگ  ییایاستفاده از حس بو (131

56329http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 میحک  لیتحل  یخبر  گاه یپا،  شد  لیکشتارگاه تعط  نیکرونا، ا  یماریاز کارگران کشتارگاه مرغ گچساران به ب  یکیخواهر    یابتال  یدر پ (132

 /56359http://hakimemehr.ir/fa/news ،  23:53  -  1399فروردین    10مهر،  

  گاه یپا،  ارسال شد   یانسان   شیآزما  یواکسن برا  نیها/ اموش   یرو   یسیتوسط محققان انگل  شدهد یکرونا تول  روسیمثبت واکسن و  جینتا (133

 /56335http://hakimemehr.ir/fa/news  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر 

 لیتحل یخبر  گاهیپا،  رندی قرار بگ شیشده و مورد آزما نهی سابقه تماس با موارد مشکوک به کرونا، قرنط یدارا  واناتیح: اکبر، یفتح (134

 /56337http://hakimemehr.ir/fa/news، 00:04  -  1399فروردین    10  مهر،  میحک

فروردین   08 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، مجاز اعالم شد ،یاجتماع یگذارطرح فاصله  یپس از اجرا  یمراکز دامپزشک تیفعال (135

1399  -  11:26  ،56321http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  08  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  گزارش نشده است  ایدر دن  یمحصوالت دام  لهیمورد انتقال کرونا بوس  چیه:  یمصطف،  یکنارکوه ( 136

 56320akimemehr.ir/fa/news/http://h،   11:26  -  1399فروردین  

 لیتحل یخبر  گاهیا، رندیگی قرار م یدامپزشک یمورد بررس گانیبه صورت را 19-دی افراد مبتال به کوو واناتیح: رضایعل، پوریعیرف (137

 56326ews/http://hakimemehr.ir/fa/n،  15:06  -  1399فروردین    08  مهر،  میحک

،  20:52 - 1399فروردین  07 ، مهر میحک لیتحل یخبر گاهیپا، است یضرور  یخانگ واناتی فاصله از ح تیرعا :کامیار ،داهیم (138
56307http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

ما حضور دارند که   میدر ت یدامپزشک نخبه حضور دارند/ دامپزشکان 4ت، وزارت بهداش یمبارزه با کرونا میدر ت، علی رضا: رئیسی (139

،  20:53 - 1399فروردین  07 ،مهر میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، هستند ی قو اریبس یاز نظر علم
56312http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

 میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  شده در لرستان از نظر ابتال به کرونا اعالم شدقالده سگ تلف  3  شیآزما  یینها  جهینت:  نبیز،  محمدخانی (140

 /56317http://hakimemehr.ir/fa/news، 20:53  -  1399فروردین    07،  مهر 
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  ی دامپزشک  یهامارستانیو ب هاکینیکل یلیاز تعط یریکوچک خواستار جلوگ اتوانیح یدامپزشک یانجمن جهان سیرئ: شان، انیرا (141

 /56294http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:18  -  1399فروردین    06  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا،  کرونا شد  وعیبه بهانه ش

 لیتحل یخبر  گاهیپا، دیکن یخود خوددار  واناتیبردن ح رونیاز ب /یخانگ واناتیح نهیامپزشک به قرنطد کی هیتوص: فرزام، هاتفی (142

 /56291http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:19  -  1399فروردین    06  مهر،  میحک

  شگاه یآنها به کرونا، به آزما  یاحتمال  یابتال   یبررس  یشده در لرستان برا سگ تلف   قالده  3اخذ شده از    یهانمونه :  نبیز،  یمحمدخان (143

 /56295http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:19  -  1399فروردین    06،  مهر  می حک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  ارسال شد

  ی خبر  گاهیپا ،را جلو انداخت  یبه سرباز  یهستند/ کرونا اعزام مشموالن دامپزشک یه پزشکدامپزشکان هم جزو گرو: یتق، مهری (144

 /56315http://hakimemehr.ir/fa/news، ،  20:53  -  1399فروردین    07  مهر  میحک  لیتحل

 لیتحل یخبر  گاهیپا ،خود را رها کنند یخانگ واناتیاز مردم ح یاعث شد برخنادرست درباره کرونا ب  یرساناطالع : ماهان، بیطرف  (145

 /56273http://hakimemehr.ir/fa/news،  12:51  -  1399فروردین    05  ،  مهر  میحک

  یکوبه یو مراکز ما  هاشگاه یها، آزماداروخانه   ها،مارستان یب  ها،کینیکلی ها، پلدرمانگاه   تیفعال  یبرا   تیاز اعمال محدود:  نیرام،  یسالمت ( 146

،  12:52 - 1399فروردین  05،  مهر میحک لیتحل ی خبر  گاهیپا، دیعمل آبه یاستان تهران خوددار  یدامپزشک

56280http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

  ، به بهانه کرونا  عتیدر طب  یخانگ  واناتیمازندران درباره مخاطرات رها کردن ح  ینیانجمن دامپزشکان بال  ریهشدار دب:  انسبح،  یمتول (147

 /56269http://hakimemehr.ir/fa/news.  23:05  -  1399فروردین    04  پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،

پایگاه   .است یسازمان دامپزشک ،ی دانشور حیمس مارستانیاطراف ب یهابه موضوع سرفه سگ  یدگیمرجع رس: محسن ،یفرهاد (148

 /56271http://hakimemehr.ir/fa/news،  23:05  -  1399فروردین    04  خبری تحلیل حکیم مهر،

، پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،  ندارد  یعلم  یمبنا  19-د یبه کوو  یخانگ  واناتیح  یدرباره ابتال شر شده  اخبار منت:  رکسانا،  یسرابند  (149

 /56268http://hakimemehr.ir/fa/news،  23:05  -  1399فروردین    04

 - 1399فروردین  03 پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر، ،شود یم شی آزما واناتیح یهم بر رو سیکرونا ساخت انگل دیواکسن جد (150

21:42  ،56263http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  و بالعکس   ینگخا  واناتیاز انسان به ح  19-دیکوو  یماریدرباره احتمال انتقال عامل ب   دیجد  یهاافتهی  حیتشر  :صفر  ا   علی،    یماکنعل (151

 /56259http://hakimemehr.ir/fa/news/   21:44  -  1399فروردین    03  پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،

  ی خبر  گاهیاپ، نبوده استمثبت بود،  19-دیاز نظر کوو اشه یاول شیکه آزما یکنگهنگ نی»کرونا« عامل مرگ سگ پامران روسیو (152

 /56264http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:42  -  1399فروردین    03  مهر،  میحک  لیتحل

،  کرونا  یماریب  وعیش  طیدر شرا  یخام دام  یهافرآورده   دیبه مردم درخصوص نحوه خر  یسازمان دامپزشک  یهاهیتوص:  سامد،  برومندفر (153

 /56260http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:44  -  1399فروردین    03  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

 - 1399فروردین  02 مهر، میحک لیتحل یخبر گاهیپا م؟یرا از شر کرونا خالص کن یگوشت ییچگونه مواد غذا: جهیخد، یرحمان (154

22:13  ،56252http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

- دیکوو یمار ی( درباره بOIEبهداشت دام ) یسازمان جهان حاتیتوض عنوان شد:  رانیا یدامپزشک یدر مقاله خبرنامه انجمن جراح (155

 /56249http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:14  -  1399فروردین    02   ،مهر  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا ،91

، 22:13 - 1399فروردین  02 پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،  ،را آغاز کرد واناتیح یواکسن کرونا بر رو  شیآزما هیروس ( 156

56253hr.ir/fa/news/http://hakimeme 

پایگاه خبری تحلیل حکیم   ،داوطلبان   یواکسن رو  نیا  شی شد/ آغاز آزما  شیآزما  واناتی ح  یرو  تیبا موفق  نیواکسن کرونا ساخت چ (157

 /56256http://hakimemehr.ir/fa/news، 22:13  -  1399فروردین    02مهر،  

  روس یناقل و  یکی صورت مکانبه  توانندی نشده است اما آنان م  دهید  واناتیح  ایدر پرندگان    دیجد  یکرونا  روسیو:  رضایعل،  هیاکبرشا (158

 /56251http://hakimemehr.ir/fa/news،  22:15  -  1399فروردین    02مهر    میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا.  باشند

 - 1399فروردین  01پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،  ،پزشکان و دامپزشکان را گوشزد کرد ی همکار  تیکرونا اهم: یوسف، داودی (159

05:58  ،56247http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

،  05:57 - 1399فروردین  01 پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر، شکم!دامپز کیجناب نامستطاب کرونا! من : رجاللیم، یدرسولیس ( 160
56246http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

http://hakimemehr.ir/fa/news/56294
http://hakimemehr.ir/fa/news/56291
http://hakimemehr.ir/fa/news/56295
http://hakimemehr.ir/fa/news/56315
http://hakimemehr.ir/fa/news/56273
http://hakimemehr.ir/fa/news/56280
http://hakimemehr.ir/fa/news/56269
http://hakimemehr.ir/fa/news/56271
http://hakimemehr.ir/fa/news/56268
http://hakimemehr.ir/fa/news/56263
http://hakimemehr.ir/fa/news/56259/
http://hakimemehr.ir/fa/news/56264
http://hakimemehr.ir/fa/news/56260
http://hakimemehr.ir/fa/news/56252
http://hakimemehr.ir/fa/news/56249
http://hakimemehr.ir/fa/news/56253
http://hakimemehr.ir/fa/news/56256
http://hakimemehr.ir/fa/news/56251
http://hakimemehr.ir/fa/news/56247
http://hakimemehr.ir/fa/news/56246


66 
 

،  22:59 - 1398اسفند  28 مهر، میحک لیتحل ی خبر  گاهیپا ، در مهار کرونا یبخشی و آگاه ی سازمان دامپزشک ( 161

56236http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

پایگاه خبری تحلیل حکیم   ،(دوم و پایانی)بخش    ی( در دامپزشکدهیری خانواده کرونا )کروناو  یهاروس ی بر و  یمرور:  نیافش،  یمیابراه ( 162

 /56224http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:42  -  1398اسفند    27 ، مهر

اسفند    28  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر  گاهیپا،  میاکرونا نداشته  روسیبه و  واناتی ح  تیجمع  یاز ابتال   یتاکنون گزارش:  رضایعل،  پوریعیرف ( 163

1398  -  23:00  ،5623ews/http://hakimemehr.ir/fa/n 

 لیتحل  یخبر  گاهیپا،  کرونا  یدمی در بحبوبه اپ  یرضرورینمودن مردم با استرس غ  تریضرورت اجتناب از عصب،  : امضا محفوظ سندهینو ( 164

 /56222http://hakimemehr.ir/fa/news،  21:42  -  1398اسفند    27  مهر،  میحک

مهر،    میحک  لیتحل  ی خبر   گاهیکرونا پا  یمار یب  تیریدر بزنگاه مد  یو موثر حلقه مفقوده دامپزشک  ایضرورت نقش پو:  جواد  ،خواهان یشا ( 165

 /56159http://hakimemehr.ir/fa/news،  01:37  -  1398اسفند    25

،  د یاستفاده نکن  یخانگ  واناتیح  یکردن دست و پا  یضدعفون  یدرصد برا   70از الکل    /شوندیبتال نمبه کرونا م  یخانگ  واناتیح:  دیمج،  انیذاکر (166

 /56173http://hakimemehr.ir/fa/news،  23:13  -  1398اسفند    25  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهیپا

اسفند   25 مهر، میحک لیتحل یخبر  گاهیپا، کرونا یریگدر بحران همه یحضور فعال دامپزشک یبرا  شنهادیپ 9: آراسب، مقدمدباغ ( 167

1398  -  01:38  ،56165http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

، 01:38  -  1398اسفند    25  مهر،  میحک  لیتحل  یخبر   گاهی پا  کرونا!  روسیاز ابتال به و  یر یجلوگ  یادرار گاو توسط هندوها برا  دنینوش ( 168

56157http://hakimemehr.ir/fa/news/ 

پایگاه خبری تحلیل حکیم مهر،    ،)بخش نخست(   ی( در دامپزشکدهیریخانواده کرونا )کروناو  یهاروس یبر و  یمرور :  نیافش،  یمیابراه ( 169

 /56136http://hakimemehr.ir/fa/news،  02:45  -  1398اسفند    24

social/https://transnet.ir/blog-، کرونا وعی، تنها راه کاهش شSocial Distancing یاجتماع یگذار فاصله یراهنما (170

distancing/ 

 https://fa.wikipedia.org/wiki،  یاجتماع  یگذارفاصله (171

   -1399نسخه دوم ، فروردین  فاصله گذاری اجتماعی در مطب،    -19-ه با کوویدز راهنمای گام دوم مبار (172

امات سالمت محیط و کار در محیط های اداری ، نسخه دوم  زاجتماعی و الفاصله گذاری  -19-ه با کوویدز راهنمای گام دوم مبار (173

 141/306کد  -1399فرودین  

 1399اجتماعی در شهرک های صنعتی ، نسخه دوم فرودین  فاصله گذاری    -19-ه با کوویدز راهنمای گام دوم مبار (174

175)  
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