-3رتح دام تا ّذف ًظَسات دس وطتاسگاّْا



دس تشخَسد تا تیواساًی وِ تة ٍ خًَشیضی داسًذ
حتوا ساتمِ تواس تا دام ٍ عیَس ٍ گضش وٌِ

-4ػذم ًگِ داسی اص حیَاًات هگش دس هَالغ

سَال ضَد

ضشٍسی


 -5حفاظت فشدی دس تواس تا دام ػذم

پوفلت آهَصضی تة وشیوِ وٌگَ

دس صَست تستشی تیواس هطىَن  ،هحتول یا

جذاساصی وٌِ اص دام یا اًساى تا دست (وٌِ سا

لغؼی تیواس ایضٍلِ ضَد ٍ احتیاعات تواسی

تا سٍغي چشب وشدُ تا ساُ تٌفسی لغغ ضَد ٍ

سػایت گشدد.

جذا گشدد )

تیواسستاى سیذالطْذاء ( ع )



)(CCHF

لثل اص ٍسٍد تِ اتاق تیواس ٍسایل حفاظت فشدی
پَضیذُ ٍ لثل اص خشٍج خاسج گشدد

 -6هصشف گَضت ٍ احطا واهال پختِ
گَضت ٍ احطا دام پس اص رتح  44ساػت دس



ٍسایل اتاق تیواس (حتی عی ٍ تٌظیف ) جْت

سشدخاًِ یا یخچال ًگِ داسی ضَد ٍ اص هصشف

سایش تیواساى استفادُ ًگشدد

خام آى ّا جذا خَدداسی گشدد


پس اص تشخیص یا فَت  ،اتاق تیواس واهال
ضذػفًَی گشدد.

-7استفادُ اص ٍسایل حفاظت فشدی دس
تشخَسد تا تیواس هطىَن  ،هحتول یا لغؼی
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تؼشیف تیواسی:

ػالئن تیواسی :

ساّْای اًتمال :

یه تیواسی تة داس حاد وِ ػوذتا تَسظ وٌِ

-1دٍسُ ووَى  :هؼوَال  3-1سٍص ٍ حذاوثش  9الی 13

-1گضش وٌِ آلَدُ یا لِ وشدى آى سٍی پَست

هٌتمل هیطَد ٍ هطتشن تیي اًساى ٍ حیَاى

سٍص

-4تواس تا دام آلَدُ ( رتح  ،لغؼِ لغؼِ وشدى ٍ

-4هشحلِ لثل اص خًَشیضی  7-1:سٍص عَل هی وطذ

هیثاضذ..

ضاهل :

ػاهل تیواسی:

-3هصشف گَضت تاصُ خام یا ًین پض حیَاًات آلَدُ

تة  ،ضؼف  ،سشدسد ضذیذ  ،لشص  ،دسد ضذیذ ًاحیِ

ٍیشٍسی اص گشٍُ آسیٍَیشٍس ّا

تویض وشدى  ،پَست  ،خَى ٍ تشضحات )

پطت  ،ووش ٍ پاّا  ،گیجی  ،وَفتگی ٍ تی

-4تواس تا خَى ٍ تشضحات تیواس ٍ استٌطاق َّای
آلَدُ

اضتْایی  ،تَْع ٍ استفشاؽ تذٍى استثاط تا غزا

هخضى تیواسی:

خَسدى  ،اسْال  ،دسد ضىن ٍ....

تیواسی دس دام آلَدُ ّیچ ػالهتی

وٌِ ّای سخت اص جٌس ّیالَها
هوىي است فمظ تؼضی ػالئن دس یه فشد

ًالل تیواسی:

ًذاسد لزا اص ظاّش دام هتَجِ
تیواسی آى ًخَاّین ضذ

دیذُ ضَد

-1وٌِ اص عشیك گضش یا لِ وشدى آى سٍی
پَست داسای سٍصًِ تاص

-3هشحلِ خًَشیضی دٌّذُ  :هؼوَال دس سٍص  3تا 5

پیطگیشی :

-4هْشُ داساى  :هاًٌذ دام ّا  ،سگ ،

تیواسی ضشٍع هی ضَد ٍ  11-1سٍص عَل هی

جًَذگاى  ،جَجِ تیغی ٍ....

وطذ  .خًَشیضی دس هخاط ّا ٍ پتطی دس پَست

ٍجَد وٌِ ّست (دستىص  ،لثاس واس ،

ّ ،واتَم ٍ سایش پذیذُ ّای خًَشیضی دٌّذُ

چىوِ )

-3پشًذگاى ً:الل غیش هستمین اًذ چشاوِ

هثل هلٌا ّ ،واچَسی  ،خًَشیضی اص لثِ  ،تیٌی

تاغث اًتمال وٌِ تِ دیگشاى (سایش حیَاًات یا

ٍ...دیذُ هیطَد .

اًساى ) هی ضًَذ .
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-1حفاظت فشدی ٌّگام واس دس فضاّایی وِ احتوال

-4پشّیض اص لشاس دادى چالَی آلَدُ تِ گَضت ٍ
احطای دام دس دّاى
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