ﮔﺰارﺷﯽ از ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد
ﭘﺮﻧـــﺪﮔﺎن در  ۱۰روز ﮔﺬﺷﺘـــﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ

ﻧﻘﯿﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ  ۱۰روز اﺧﯿﺮ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

ﺣﺎد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای
ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺶﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ و
ﺗﻠﻔﺎت ﻃﯽ  ۱۰روز اﺧﯿﺮ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﻮاره
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت  ۵ﻋﻘﺎب در ﻗﻢ
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺰارﺷﯽ
از ﺗﻠﻔﺎت  ۵ﻋﻘﺎب در ﻗﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﺪﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﻘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﮔﺮدی ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان از دوره ﮔﺮدان ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ را
ﻣﺮﺗﺐ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آزاد ﭘﺮواز
ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی و
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ  ۱۵۱۲اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

