اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ،ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺒﺎری
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﻘﯿﺒﯽ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در روﺳﺘﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای
ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ۱۷ ،ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮﻧﺪه
ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺬﺷﺖ  ۲۱روز از ﮔﺰارش
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌـﺪوم ﺳـﺎزی ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۳۰۰ﻫـﺰار
ﻗﻄﻌﻪ ﻃﯿﻮر
اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﯿﻤﺎری
اﻋﻼم ﻧﺸﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﻌﺪاد روﯾﺪادﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
درﮔﯿﺮ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻧﮕـﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴـﻦ ﺗـﺐ ﺑﺮﻓﮑـﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ از واردات واﮐﺴﻦ ﺗﺐ

ﺑﺮﻓﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ ﺧﺒﺮ داد.
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 وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ
او اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ارز،
ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی واﮐﺴﻦ ﺳﺎزی ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪروﺳﺖ و واردات واﮐﺴﻦ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ واﮐﺴـﻦ را ﺧﺮﯾـﺪاری و آن را اﻧﺒـﺎر و ﻧﮕﻬـﺪاری ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ واﮐﺴﻦ ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ واﮐﺴﻦ ﺳﺎزی روﻧﺎک در ﻣﻬﺎﺑﺎد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ،
ﭘﺴﻮک در اﻟﺒﺮز و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮم ﺳﺎزی رازی در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﺐ
ﺑﺮﻓﮑﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻣﻌـﺪوم ﺳـﺎزی ﺑﯿـﺶ از  ۹۲۵ﻫـﺰار
ﻗﻄﻌﻪ ﻃﯿﻮر

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۹۲۵ﻫﺰار و
 ۱۹۶ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻃﯿﻮر درﮔﯿﺮ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ از درﮔﯿﺮی  ۲اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ
داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا  ۲واﺣﺪ ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ و اﻟﺒﺮز ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
او اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر  ۳۱ﮐﺎﻧﻮن در  ۸اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺎزﻧـﺪران ،ﻣﺮﮐـﺰی ،اردﺑﯿـﻞ ،ﺗﻬـﺮان ،ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اردﺑﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻘﯿـﺒﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺗـﺎﮐﻨﻮن  ۹۲۵ﻫـﺰار و  ۱۹۶ﻗﻄﻌـﻪ ﻃﯿـﻮر درﮔﯿـﺮ
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺪوم ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻟﺒﺮز و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﯽ  ۲دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ  ۲ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ
درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﯿﺐ ﺟﺪی
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺎری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻓﺖ ﻣﺼﺮف دان ،آب ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﺎت
ﻏﯿﺮﻋﺎدی را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺎری ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

اﻧﺘﻘـﺎد رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ
از ﭘﻨﻬﺎﻧﮑــﺎری درﺑــﺎره ﺷﯿــﻮع
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﻼی  ۵واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘﯽ در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،ﮔﻔﺖ :ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ اﺗﻔﺎق آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر وﯾﺮوﺳﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک رخ داده اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑــﯽ ﮐﺸــﻮر ،ﻋﻠﯽﺻــﻔﺮ ﻣﺎﮐﻨﻌﻠﯽ ،رﺋﯿــﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑــﯽ
در وﺑﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ،ﻣﻬﺎر ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺨﺘﻮﻣﻪﺳﺎزی
رﺧـﺪادﻫﺎی آﻧﻔﻠـﻮآﻧﺰای ﻓـﻮق ﺣـﺎد ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ
ﮐﺮ ّات از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻮج  ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ﺑﯿﻤﺎری وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ۴
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ؛ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﭘﺮﺧﻄﺮ؛ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺎص واﻗﻊ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﺪوﯾﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻼم ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺬﮐﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎوی درسﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ

زﯾﺴﺖ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺟﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺎﮐﻨﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺮدد اﻓﺮاد ،وﺳﺎﯾﻞ
درون ﻣﺤﺪوده درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﻼی ۵
واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم درﮔﯿﺮی واﺣﺪ
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر وﯾﺮوﺳﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک رخ داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰارشدﻫﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ واﺣﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار واﻗﻊ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﺪ،
اﻓــﺰود :ﻫﺮﭼــﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑﯿــﻦ ﮔﺰارشدﻫــﯽ و ﻣــﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎﮐﻨﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﮔﺰارشﮔﯿﺮی و ﮔﺰارشدﻫﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻤﺘﺮ
از  ۶ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ »ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻠﻔﻦ« ﮐﻪ
از  ۳۱ﻣﺮداد ﺑﻪ ادارات ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮغ
ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺗﺨﻤﮕﺬار از  ۱۴روز ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﯿﭻ ﻓﺎرﻣﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ دوش و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس و رﻋﺎﯾﺖ
ﻣـﻮازﯾﻦ اﻣﻨﯿـﺖ زﯾﺴـﺘﯽ ،در ﺻـﻮرت ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻓـﺎرم آﻟﻮده ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻓﺎرم ﭘﺎک ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﺎر ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎرمﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﻣﻮج ﺑﯿﻤﺎری
 ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ رﺧﺪاد
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺟﺮای ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق

ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﯾﻦ وﺑﯿﻨـﺎر ﮐﻪ اداره آن را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ ،اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد:
اﯾﻦ وﺑﯿﻨﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﻣﻮاردی از رﺧﺪادﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از  ۲۸آﺑﺎن  ۹۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۶ﮐﺎﻧﻮن در  ۶اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺎزﻧﺪران ،اردﺑﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در  ۵اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً” ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼی واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ وﺑﯿﻨﺎری اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮑﺎران ادارات ﮐﻞ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﺮور و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ وﺑﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﻬﺎر و
ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﺮدن رﺧﺪادﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
درﮔﯿﺮ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺘﺎدی
ﺳﺎزﻣـﺎن و ادارات ﮐـﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ادارات ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻌــﺎون ﺳﺎزﻣــﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑــﯽ:
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از آﻟﻮدﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار داده
ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺳﯿﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ درﺑـﺎره آﺧﺮﯾـﻦ وﺿﻌﯿـﺖ ﺷﯿـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۶
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺗﺎﮐﻨﻮن در  ۶اﺳﺘﺎن و  ۱۳ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺶ و ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده ،در اردﺑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺶ و در ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺎﻻب
ﻣﯿﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻼرد ،اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻗﻠﻌﻪ ﺳﯿﺪ« ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺪود  ۶۰۰ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

در ﺷﻬﺮک ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺖ و ﺻﺎﺣﺐ آﻧﺠﺎ ﻓﻮراً
ﻣﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از
وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻟﻮدﮔﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۵واﺣﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻃﺮاف ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺰارش و ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اروﭘﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از وﯾﺮوس را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯿﻮر ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺑﻮﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﯿﻮر ﺑﺎ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آزاد ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻃﯿﻮر را ﺣﺘﻤﺎً ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه آﻟﻮدهای از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻣﺪﻓﻮع آﻟﻮده در ﻣﺤﻞ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽ اﺛﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را آزار داده ،ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﮔﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان از دوره ﮔﺮدان ﺧﺮﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯿﻮر ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺣﺘﻤﺎً در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۵۱۲اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻓﺖ
ﻣﺼﺮف دان ،آب ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮن اﺻﻮﻻ ً” ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﺷﯿـﻮع آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰای ﺣـﺎد ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
در  ۲واﺣﺪ ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺧﺼﻮص آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﺎر در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ از ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در واﺣﺪﻫﺎی ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﺎر
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻃﯿﻮر ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد
ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ
روال  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﻃﯿﻮر اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۸۵ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از واﺣﺪﻫﺎ  ۳۳۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺣﺎل
ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺣﺎدﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،وﯾﺮوس
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻞ در اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ
واﺣﺪﻫﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
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

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

