 ۲ﮐـﺎﻧﻮن ﻣـﺮغ ﺗﺨﻢﮔـﺬار دﯾﮕـﺮ در
ﺗﻬﺮان آﻟﻮده ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺷﺪ

دو ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت واﺣﺪﻫﺎی
آﻟﻮده ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد ،آﻟﻮده ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪومﺳﺎزی،
ﭘﺎکﺳﺎزی و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﻠّﻪ آﻟﻮده و اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢدر ﺧﺼﻮص رﺧﺪاد ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در  ۲ﻣﺮﻏﺪاری اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای و ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺣﺪود  ۵۶۰۰ﭘﺮﻧﺪه از ﮐﻞ ﺣﺪود  ۲۸۳ﻫﺰار و ۵۰۰
ﭘﺮﻧـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮﻏـﺪاریﻫﺎی ﺗﻬـﺮان ،اﻃﻼﻋﯿـﻪای در ﺧﺼـﻮص ﺷﯿـﻮع
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد.
در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ» :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ،آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺤﺖ ﺗﯿﭗ آن  H5N8و
ﻣﺸﺎﺑﻪ وﯾﺮوس در ﮔﺮدش در اروﭘﺎ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻌﺪومﺳﺎزی ﮔﻠﻪﻫﺎی آﻟﻮده ،ﭘﺎکﺳﺎزی و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ» :ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻌﻤﻮل
دارﻧﺪ.

ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯿﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﺿﻤﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت
ﻏﯿﺮﻋﺎدی ،از ﺧﺮﯾﺪ ﻃﯿﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ و ﻗﺒﻞ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﺳﻼﻣﺖ آن ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاﺋﯽﻧﮋاد ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮ اﯾﻦ وﯾﺮوس دوﺑﺎره در
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره  ۲ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای
ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،آﻣﺪه اﺳﺖ » :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ وﯾﮋه ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای را در
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر
ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دو ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار دﯾﮕﺮ در
ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و در ﻣﺠﺎورت واﺣﺪﻫﺎی آﻟﻮده ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﺄﯾﯿـﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕـﺎﻫﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﻌـﺪومﺳﺎزی ،ﭘﺎکﺳـﺎزی و
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﻠﻪ آﻟﻮده و اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش
ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺧﺼﻮص
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ.ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯿﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی ،از ﺧﺮﯾﺪ ﻃﯿﻮر
روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ و ﻗﺒﻞ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آن ﺟﺪا ﺧﻮدداری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

