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 یسازمان جهان-  (FAO) ملل متحد یو کشاورزخواربار سازمان بیانیه مشترک 

در خصوص اولویت (WHO) یو سازمان بهداشت جهان  (OIE)دام بهداشت 

درحیات وحش و جلوگیری از تشکیل مخازن  SARS-COV-2های پایش عفونت 

 حیوانی 

همچنان این ،  19بیماری کووید  یروسیوعامل  SARS-CoV-2 یریگورود به سال سوم همه با

در گسترش و  یادیعوامل ز . در حال گسترش است جوامع انسانی نیب یدر سطح جهانویروس 

 و نگران کنندهواریانت های پدیدار شدن  عوامل  نیاز ا یکی دخیل هستندانتقال این بیماری 

دهد و خطر  یبه تکامل خود ادامه م روسیو نیاست. ا امیکرون آنها نیاست که آخر مسری اریبس

 .است ادیز ندهیدر آ بوجود آمدن واریانت های دیگری

 روسیولیکن  شود یم تقلمنانتقال انسان به انسان  از طریق 19کووید  ریهمه گ یماریاگرچه ب

SARS-CoV-2 شناخته شده است. نیز  یوانیح یبه عنوان آلوده کننده گونه ها انهمچن

 SARS-CoV-2در گسترش  تاثیرگذاریوحش نقش  اتیکه ح دهدینشان م موجود  اطالعات



بگذارد و  ریتأث این دامها بر سالمت  تواندیم دامی یهاتیانتشار در جمع ولی در انسان ندارد

 کند. لیرا تسه روسیوجدیدی از  یهاگونه پدیدارشدنممکن است 

بزرگ، راسوها،  یهامانند گربه یپرورش ای در قفس آزاد،  یوحش واناتیح ،یاهل واناتیعالوه بر ح

 SARS-CoV-2بزرگ تاکنون به  یهامونیو م یشمال یکایآمر دیدم سف یهاها، گوزنفرت

 اند. آلوده شده

ها را با انسان توانندیم یخانگ یو همسترها یپرورش یراسوهاکه است امروزه نشان داده شده 

و انسان  دیگوزن دم سف نیانتقال ب یمورد احتمال کی البته آلوده کنند و SARS-CoV-2 روسیو

 است. یدر حال بررسنیز 

 گردد  یوانیمخازن ح جادیتواند منجر به ا یوحش م اتیبه ح SARS-CoV-2 ورود و گسترش

متحده  االتیدر ا یوحش دیدم سف یهاسوم گوزن کی باًیگزارش شده است که تقر: مثال بطور

آلوده  SARS-CoV-2 به ،  انتقال از انسان به گوزن  رخداد نیچند قیدر ابتدا از طر کایآمر

 یانسان یها تیدر جمع زین دیشده در گوزن دم سف ییشناسا SARS-CoV-2 منشاء  اند. شده

 دینشان داده شده است که گوزن دم سف ویروس تشخیص داده شد  . همچنین به گردش  کینزد

 کند. یمنتقل م گریکدی نیکند و آن را ب یرا دفع م روسیو

 خواروبار و کشاورزی ملل متحد ، سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان  بهداشت جهانی سازمان 

مختلف و حفاظت از انسان و  یهاتا با هدف کاهش خطر ظهور گونه خواهندیاز همه کشورها م

وحش  اتیانسان و ح نیب SARS-CoV-2کاهش خطر انتقال  یرا برا یوحش، اقدامات اتیح

که پیشتر  ییهاهیمقررات مربوطه را اتخاذ و توص میخواهیمذیصالح انجام دهند. ما از مقامات 

 واناتیبا حافرادی که  ایهستند وحش  اتیبا ح کیکه در تماس نزد یافراد را به  ندمنتشر گردید

 ع رسانی نمایند . اطال عموم مردمهمچنین به و  کنندیکار م( و قصابان  انیشکارچ) یوحش



کاهش  یرا برا یتا اقدامات نندیآموزش بب دیکنند با یوحش کار م اتیبا ح کیکه از نزد افرادی

در مورد نحوه جهانی سازمان بهداشت  یها هیبا استفاده از توص،  واناتیمردم و ح نیخطر انتقال ب

سازمان جهانی  یدستورالعمل هاهمچنین و   19کووید از گسترش  یریمحافظت از خود و جلوگ

حفاظت  زاتیتجهاز   در مورد استفاده بهداشت دام و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 

 و قصابان انیشکارچ یاز جمله برا در پیرامون دامهامناسب  ی( و اقدامات بهداشتPPE) یفرد

 انجام بدهند .

مبتال  SARS-CoV-2 روسیدهد که انسان ها با خوردن گوشت به و ینشان م یشواهد فعل

 یواناتیح ای لمس کنند رسندیبه نظر م ماریرا که ب یواناتیح دینبا انیشکارچ  حال نیشوند با ا ینم

غذا از  هیتهشیوه های و کردن  یمناسب قصاب روشهای. را بردارند   شوندیم افتیرا که مرده 

و  SARS-CoV-2کرونا از جمله  یهاروسیانتقال و تواندیم یبهداشتمناسب  ماتجمله اقدا

 انسان و دام را محدود کند. نیمشترک ب یهاپاتوژن ریسا

FAO ،OIE  وWHO وحش  اتیتماس با ح خصوص چگونگیدر  دیکنند که مردم با یم دیتاک

 یو مناطق مسکون ها  انسان یممکن است به سکونتگاه ها یوحش واناتیاز ح ی. برخنندیآموزش بب

 ایشوند  کینزد یوحش واناتیبه ح دیمردم نبا ،یعموم یاطیاقدام احت کیشوند. به عنوان  کینزد

( در حوادث جاده ی )از جمله  تلف شده اند ای ماریب ،سرگردانکه  یواناتیح به ایبه آنها غذا بدهند 

وحش  اتیحمرتبط با  یبا مقامات محل دیبا مردم  در عوض ،آنها را مصرف کنند  ایدست بزنند 

 .رندیوحش تماس بگ اتیمتخصص بهداشت ح کی ای

و در صورت امکان دور  یدر مناطق شهر ژهیوحش به و اتیح وروداز  یریجلوگ یبرا نیهمچن

-ماسک-ییمواد غذا منیا ختنیوحش و فضوالت آنها، دور ر اتیاز ح یاهل واناتینگه داشتن ح

 می باشد .  یضرور گرید یو هر گونه فضوالت انسان یدستمال کاغذ



 ریتا اقدامات ز میکنیم قیها را تشوو انسان واناتیبهداشت ح یمل های سرویسما  ن،یعالوه بر ا

 را اتخاذ کنند:

وحش که  اتیح مسئوالن کشوریو  یدامپزشک سرویس های ملی  نیب یهمکاربه  قیتشو*

 یدیکل ستیز طیو حفاظت از سالمت انسان و مح واناتیح بهداشت یارتقا یمشارکت آنها برا

 .است

که به طور بالقوه در  یوحش واناتیاز ح یو نمونه بردار دیده گسترشوحش را  اتیح پایش *

 را مدنظر قرار دهید .  هستند SARS-CoV-2 معرض ابتال به

 یاطالعات یهاگاهیپا قیرا از طر واناتیح پایش از مطالعات ناشی  یکیژنت یتوال یهاداده همه*

 قرار بدهید .در دسترس عموم ، 

بهداشت سازمان جهانی اطالعات  سامانه قیرا از طر SARS-CoV-2 یوانیشده ح دییتا موارد*

   .دیگزارش ده OIE به (OIE-WAHIS) دام 

تا  تهیه و منتشر نمایید اطیرا با احت واناتیدر ح SARS-CoV-2 مربوط به اطالعیه های *

 نداشته باشد.  یحفاظت یهابر تالش یمنف ریتأث ،عمومدر  نادرست  یهابرداشت

 ایخطر خاص کشور  یابیاز ارز یهیبدون ارائه توج ،   SARS-CoV-2 به آلوده وانیح گونهچیه

 .شود معدوم ایسازی  رها نبایستی، رخداد 

کنند فروش  یم هیتوص نیهمچن *سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان بهداشت جهانی 

متوقف  یاقدام اضطرار کیبه عنوان  ییمواد غذا یشده در بازارها دیزنده ص یپستانداران وحش

 شود .



-SARS در خصوص عفونت وحش  اتیحپستانداران  تیجمع پایش در تیما بر اهم یهاسازمان

CoV-2 را به هاافتهی نیکه ا) یدامپزشک یمل سرویس هایبه  جیگزارش نتا و OIE  گزارش

 . کنندیم دیتاک یژنوم یتوال یهادادهعمومی  اطالع رسانیو  ( دهندیم

 : کاهش خطر  یبرا یاطیاقدامات احت دیبا کشورها نیهمچن

منجر به  تواندیکه م دیجد یهازبانیدر م روسیبالقوه تکامل و سرعتو  یوانیمخازن ح جادیا

وحش  اتیسالمت ح یاقدامات نیچن .نمایند اتخاذ را  شود SARS-CoV-2 دیجد یهاظهور گونه

 نیتا مفاد ا میکن یدعوت م نفعانیذ ریاز دولت ها و سا ما .کند یانسان را حفظ م نیو همچن

 برسانند. نفعیذ یو همه طرف ها صالحیمشترک را به اطالع مقامات ذ هیانیب


