


مقدمه
شیوع بیماری ویروسی کرونا سبب شده 
است که ابعاد مختلف زندگی بشر با محدودیت ها و 
مشکالت زیادی مواجه شود. در خصوص بیماری های ویروسی 
اقدامات بهداشتی پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار عمومی یا اپیدمی 
در  جامعه  اقشار  سایر  همانند  نیز  زارعان  راهگشاست.  و  مهم  بسیار 
معرض خطر ابتال به بیماری کرونا هستند. باید توجه داشت که با 
رعایت دقیق اقدامات و دستورالعمل های بهداشتی می توان ضمن حفظ 
سالمت خود از دامن زدن به انتشار این ویروس جلوگیری کرد. در ذیل 
برخی توصیه های آگاهی بخش پیشگیرانه برای حفظ سالمت زارعان و 

کمک به مهار این بیماری خطرناک آورده شده است.

آشنایی با چگونگی انتشار ویروس عامل بیماری کرونا
به طور کلی، ویروس های کرونا از طریق تماس نسبتاً نزدیک افراد 
منتقل می شوند. این ویروس ها نمی توانند مدت زیادی در بیرون بدن 
میزبان خود زنده بمانند. تماس با قطرات ریز تنفسی عطسه یا سرفه 
فرد آلوده یا تماس با ابزار و ادوات آلوده به مخاط یا ترشحات فرد 

بیمار موجب گسترش بیماری می شود. 
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الف ـ رعایت بهداشت فردی

جلوگیری از انتشار ویروس عامل این بیماری، نیازمند عزم جمعی  �
است. بنابراین، همه ما مسئول هستیم و باید در زمینه جلوگیری از 

انتشار این بیماری مشارکت فعال داشته باشیم. 
بیماری  � کنترل  برای  راهکار  مؤثرترین  انتقال«  زنجیره  »قطع 

کروناست. به این معنی که با رعایت دقیق مالحظات بهداشتی، ویروس 
به  را  از سوی دیگر آن  و  نکنیم  آلوده دریافت  بیمار  فرد  از  را  کرونا 

دیگران منتقل کننیم.
ضمن رعایت بهداشت فردی به طور دقیق به دستورالعمل ها و  �

توصیه های بهداشتی عمل کنید.
تا حد امکان از ماسک استفاده کنید.  �
از دست دادن و روبوسی حتی با افراد سالم خودداری کنید. هر  �

فرد به ظاهر سالم ممکن است عامل انتشار ویروس کرونا باشد. 
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اقدمات پیشگیرانه زارعان برای جلوگیری از

 انتشار ویروس عامل بیماری کرونا

3



در برخورد با افراد بیمار یا افراد دارای عالئم سرماخوردگی فاصله  �
حداقل 1 تا 2 متری را رعایت کنید. 

از هم دیگر  � را  استراحت در خانه  لباس  و  لباس کار در مزرعه 
جدا کنید. در خانه محلی را برای تعویض لباس ها در نظر بگیرید، تا از 

طریق لباس کار ویروس کرونا وارد خانه نشود.
پیش از ورود به خانه نسبت به ضدعفونی کفش یا چکمه برای  �

جلوگیری از انتقال ویروس به داخل خانه اقدام کنید.
بزنید؛  � دست  چیزی  به  که  این  از  قبل  خانه  به  ورود  از  پس 

دست های خود را تا باالی مچ به طور دقیق با آب و صابون به مدت 
حداقل 20 ثانیه بشویید. 

پیش از خوردن هر گونه خوراکی یا نوشیدن آب دست های خود  �
را با آب و صابون بشویید یا با محلول ژل الکلی ضدعفونی کنید. 

را  � خود  بدن  ایمنی  سطح  کافی  استراحت  و  مناسب  تغذیه  با 
تقویت کنید.
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2

ب ـ رعایت بهداشت در مزرعه

از هر گونه رفت و آمد غیرضروری و تجمع در سطح  �
روستا و مزارع خودداری کنید.

در مزرعه فضای مناسبی برای تعویض لباس کار در نظر بگیرید.  �
کارکنان  � اختیار  در  دست  شستشوی  برای  کافی  صابون  و  آب 

مزرعه قرار دهید. 
قبل و بعد از استفاده از وسایل شخصی مانند موبایل، تماس با  �

فرمان تراکتور، یا ابزارهای دیگر، آنها را با محلول یا ژل الکل 70 درصد 
ضدعفونی کنید. 

قبل و بعد از استفاده از ابزاری همچون بیل، داس، ماشین آالت،  �
ابزار و ادوات کشاورزی، انبار و دیگر محل ها، آنها را با مواد ضدعفونی کننده 
استاندارد ضدعفونی کنید )طرز تهیه ماده ضدعفونی کننده برای این 

ابزار و ادوات در ذیل آمده است(.
در محیط بیرون و حین کار در مزرعه از دستکش کار یا دستکش  �

مناسب دیگر استفاده کنید. 
مناسب  � چکمه  یا  کفش  از  مزرعه  در  کار  حین 

استفاده کنید. 
بدون دستکش، عینک و ماسک مناسب  �

کردن  باز  قوطی سم،  به  زدن  از دست 
سمپاشی  و  سمپاش  مخزن  درب 

خودداری نمایید. 
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پیش از استفاده از سمپاش پشتی، محل دسته سمپاش را کاماًل  �
ضدعفونی کنید.

شیمیایی  � کود  کیسه  به  زدن  از دست  مناسب  بدون دستکش 
خودداری نمایید.

در استفاده از سامانه آبیاری برای جابجایی آبپاش ها از دستکش  �
مناسب استفاده کنید.

برای کار در مزرعه از دستکش، البسه و کفش مشترک استفاده نکنید. �
شخصی  � وسایل  و  ادوات  یا  کار  ابزار  از  مشترک  استفاده  از 

خودداری کنید. چنان که حین کار در مزرعه مجبور به استفاده مشترک 
از یک ابزار هستید؛ به طور مرتب آن را ضدعفونی کنید. 

هنگام تنظیم دستگاه های مختلف از قبیل کودپاش، سمپاش و  �
کارنده ها از دستکش مناسب استفاده کنید.

هنگام تنظیم ادوات خاک ورزی از قبیل گاوآهن، دیسک و غیره  �
از دستکش مناسب استفاده کنید.

با توجه به امکان تردد انسان، دام، حیوانات، طیور و پرندگان  �
آلوده ناقل بیماری در سطح کشتزارها، توصیه های بهداشتی را 
کاماًل رعایت کنید و به خصوص از دست زدن به صورت 

حین کار در مزرعه خودداری کنید.
در اطراف مزرعه و روستا تابلوهایی مبنی بر  �

عدم ورود افراد متفرقه به مزرعه نصب کنید. 
از  � عنوان  هیچ  به  مزرعه  در 

برای  مشترک  ظرف  لیوان و 
غذا  خوردن  آب و  شرب 

استفاده نکنید.
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برای تهیه محلول ضدعفونی سفید کننده )وایتکس( را با آب سرد  �
با نسبت یک به  9 رقیق کنید.

برای ضدعفونی سطح صاف، زمان الزم برای ضدعفونی حداقل  �
10 دقیقه توصیه می شود.

برای ضدعفونی وسایل به صورت غوطه ور در محلول زمان 30 دقیقه  �
توصیه می  شود.

محلول ضدعفونی تهیه شده با وایتکس نباید استشمام شود. هنگام  �
تهیه آن باید ماسک بزنید و در جایی که تهویه مناسبی وجود دارد آن 

را تهیه کنید. 
این محلول نباید در معرض نور و گرما قرار گیرد.  �
این محلول تا 24 ساعت قابل استفاده است. �
از مخلوط کردن این محلول با سایر مواد شوینده خودداری کنید.  �
این محلول را دور از دسترس کودکان قرار دهید.  �

طرز تهیه و استفاده از محلول ضدعفونی  برای ضدعفونی 
سطوح و برخی ابزارها و ادوات
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