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 گروه آموزشی طب کار و مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهیه شده در 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران طب کار اندستیار ،پریسا فاضل کیادکتر و  فائزه علی پور دکتر :گانتهیه کنند

 نشگاه علوم پزشکی تهراندا گروه طب کار سحر افتخاری هیات علمیزیر نظر: دکتر 

 1399 اردیبهشت :نگارش تاریخ

 

 

 (تهیه و توزیع گوشت) COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 مقدمه:

ورده های گوشتی از جمله مایحتاج ضروری سبد خانوار مردم می باشد که از نظر تغذیه ای نیز ارزش باالیی دارد. در شرایط آفر

از مردم با توجه به گسترش ویروس کرونا، بر اساس موازین بهداشتی، از اهمیت باالیی ورده های مورد نیآکنونی تامین فر

برخوردار است که این موازین باید توسط تمامی افراد دخیل در این پروسه از جمله تولید کنندگان، توزیع کنندگان و حتی افراد 

 مصرف کننده رعایت شود.


 دااگشنه علوم زپشكي

شتي ردماني تهران                        و خدمات بهدا

                                                                          



  COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 (تهیه و توزیع گوشت)
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 :هدف

و پیشگیری شیوع کرونا در واحدهای صنفی کشتارگاه و عرضه گوشت، مرغ، ماهی و  بهداشتی برای کنترل ارائه راهكارهای 

 فرآورده های گوشتی است . 

گروه هدف:

 کارکنان واحد صنفی –واحدهای صنفی توزیع  –مسئولین و افراد شاغل در واحد کشتارگاه 

 شرح وظایف شغلی:  

سوسیس و کالباس یا  تهیهه اندازه های استاندارد برای فروش، کار در کشتارگاه شامل کشتار، بریدن قطعات گوشت بوظایف 

 .بسته بندی گوشت می باشد

را بر عهده دارد که در  انتقال گوشت و مرغ و ماهی و ...بسته بندی شده به مراکز فروش و قصابی های سنتیواحد توزیع نیز وظیفه 

 .ی پذیردصورت مقطعه کردن گوشت و مرغ و عرضه به بازار  این مراکز نیز

 وری گوشت و مصرف کنندگان:آتوصیه های عمومی برای افراد شاغل درفرایند فر

 اگر بیمار هستید و عالیم تب و سرفه دارید، در خانه بمانید. .1

 60ثانیه بشویید و با ماده ضد عفونی کننده بر پایه حداقل  20دست های خود را مكررا با آب و صابون به مدت حداقل  .2

 فونی کنید.درصد الكل، ضد ع

 متر را با افراد رعایت کنید. 2فاصله فیزیكی حداقل  .3

 از هر گونه تماس با دیگران از جمله دست دادن و روبوسی بپرهیزید. .4

 از لمس صورت، چشم ها، بینی و دهان با دست های نشسته و یا دستكش، اجتناب کنید. .5

سمت داخلی آرنج بپوشانید و دستمال را به روش بهداشتی هنگام عطسه یا سرفه، بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی یا ق .6

 دفع کنید.

 

 فرایند فراوری گوشت و مصرف کنندگان: توصیه های اختصاصی برای افراد شاغل در

 :واحد کشتارگاهمسئولین و افراد شاغل در  - 1
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)اطالعات بیشتر در:  توجه نمایید. به قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت در مورد پیشگیری از گسترش ویروس کرونا .1

/covid19-https://crod.ir/instructions) 

 رادست ها صحیح راهنمای شستشوی ویروس کرونا از جمله پیشگیری از انتقال در خصوص روش های تابلوهای آموزشی  .2

 نصب کنید.در نقاط مختلف کشتارگاه 

است را روزانه و بسته بندی و قطعه بندی  ،تخلیه و پاکسازی کنی، پوست اصطبل،، ، انتظاررشامل کشتا ی واحد را کهسالن ها .3

بیشتر اطالعات ) شستشو داده و ضدعفونی و استریلیزه کنید. ، با رعایت موازین بهداشتیبطور مرتب و بعد از هر شیفت کاری

 (covid19-https://crod.ir/article/: در

 انجام دهید.در هر شیفت کاری را حمل و نقل و  شستشو و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات کشتار .4

 . استفاده کنید از هواکش و بازگذاشتن درها و پنجره های سالن ها جهت برقراری هوای مناسب .5

تا شیفت بعدی  ،و بعد از آنانجام داده تخلیه هر نوبت بعد از را یخچال ها و سردخانه های کشتارگاه  شستشو و استریلیزاسیون .6

 . مان شكل نگه کنیدبه هجهت بارگیری 

 . کنیددر بسته بندی مجوز دار و مناسب و قطعه بندی شده به بازار عرضه  ها راکلیه کشتار .7

 . کنیداز هرگونه کشتار در خارج از سیستم تعریف شده کشتارگاهی خودداری  .8

 . کنیدرعایت جهت پیشگیری از بروز بیماری  متر را با همكاران و سایر افراد 2فاصله گذاری اجتماعی حداقل  .9

با آب و صابون یا مواد ضد عفونی کننده بر پایه الكل قبل از دست زدن به سطوح مختلف و بعد از دست ی خود را دست ها .10

 . شسته و ضدعفونی کنیدزدن به دام و طیور 

 . کنیده دام و طیور خودداری شاز تماس مستقیم دست بدون دستكش با ال .11



 نكنید.استفاده و یا آب با فشار زیاد رده برای تمیز کردن سطوح از هوای فش .12

 د . ندقیقه خیس بمان ١٠سطوح استریل شده به مدت الزم است که  .13

را کنترل و  رفتار کارکنان در مورد حرکت در داخل کشتارگاه و برقراری ارتباط بین کارمندان و دسترسی به مناطق خاص .14

  بازنگری کنید.

 5/1فاصله فیزیكی حداقل ممكن است مانع رعایت  تولید و فرآوری خطی صوت هنگام ارتباط کالمی در سالن، سطح باال  .15

کاهش وقوع تماس  به منظوربرای برقراری ارتباط بین کارمندان کشتارگاه  بلندگو یا تلفناز در صورت لزوم شود،  متر

 استفاده کنید. نزدیك 
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و تاریخ شروع  تشخیص یاز به بررسی تاریخ تایید ن مشكوک به ابتالیا   COVID-19 مبتال به در صورت وجود یك کارمند .16

عالئم می باشد و اگر کارمند در محل استقرار داشته مكان هایی که در آنجا کارمند وظایف خود را انجام داده و اشخاصی 

 کنید. شناسایی  را ارتباط داشته باشند مبتالکه ممكن است با کارمند 

تعیین خطرات ر اشته اید به مقامات بهداشت عمومی محلی اطالع دهید و دد COVD-19 مبتال به در صورتی که کارمند .17

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ) .سایر کارمندان از آن ها کمك بخواهید

و جهت مصرف نوشیدنی از ارائه داده در ظروف یكبار مصرف را ذا غدر صورت فعال بودن سلف سرویس در کشتارگاه،  .18

 (covid19-https://crod.ir/article/: بیشتر دراطالعات ). کنید لیوان شخصی یا ظرف یكبارمصرف استفاده

 .باشد وزارت بهداشت باید مطابق ضوابط بهداشتی البسیستم جمع آوری و دفع فاض .19

 

 :واحدهای صنفی توزیع - 2

 .دیینما توجه کرونا روسیو گسترش از یریشگیپ مورد در بهداشت وزارت یها دستورالعمل و نیقوان به .1

کلیه کارکنان مشاغل توزیع کننده الشه دام موظف به پوشش مناسب از جمله لباس کار مناسب و کاور پالستیكی کامل بدن  .2

 . رخ ندهدبه طوریكه در جا به جایی الشه هیچگونه ارتباط مستقیم با بدن کارگر  هستند و دستكش



 .کنیدی دام و طیور کشتارشده در خارج از سیستم تعریف شده یا ماشین فاقد سردخانه یا ماشین متفرقه خودداری از جابه جای .3

توزیع کننده وارد یخچال یا ر ، طوریكه کارگاستفاده کنید چنگك مناسب برای جابه جایی الشه ها در هنگام توزیعاز  .4

 سردخانه ماشین حمل نشود. 

 . انجام دهید بعد از انتقالرا ین های حمل دام و طیور زنده یا الشه دام و طیور شستشو و استریلیزاسیون ماش .5

به طور را کلیه تجهیزات مورد استفاده در قصابی ها و مرغ و ماهی فروشی و مراکز فروش محصوالت پروتئینی و گوشتی  .6

 و یكبار بعد از پایان کار روزانه(  ی)حداقل یكبار قبل از شروع کار و یكبار بعد از هر شیفت کارکنید. مستمر استریل 

 . کنیداز نگهداری الشه گوشت و مرغ و محصوالت گوشتی و پروتئین به صورت روباز و خارج از یخچال خودداری  .7

الزم است در فروشگاه سطل های در دار پدالی پیش بینی گردد.  ضایعات گوشت و پسماندها به صورت مناسب جمع آوری  .8

 نظیر جمع آوری درکیسه های پالستیكی محكم و بدون درز( دفع گردد.) حظات بهداشتیو با رعایت تمامی مال

 . کنید ضد عفونیبعد هر بار استفاده را وسایل نظافت  .9

 .کنید ضد عفونیبه طور مستمر را چاقو، ساطور، سینی و...  ،ابزار و تجهیزات از جمله میز کار، تخته گوشت ،فریزر ،یخچال .10
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 یو ماهی و میگو با سطوح و دست از قطعه قطعه کردن مرغ و ماهی و میگو در واحد توزیع خودداربرای کاهش تماس مرغ  .11

 .کنید

  كنید.مجوز عرضه ن وگوشت چرخ کرده آماده بدون بسته بندی  .12

در قصابی سنتی بهتر است گوشت چرخ نشود و در صورت تقاضای مشتری، برای هر بار چرخ کردن شستشوی دست و  .13

 ضدعفونیسط قصاب یا کارگر انجام شود و سطوح میزکار و چرخ برای هربار چرخ کردن تمیز شده و تعویض دستكش تو

 شود.

 

 :کارکنان واحد صنفی - 3

 در حین کار از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.  .1

 .رعایت کنیددر هنگام ارائه خدمت  (متر و نیم حداقل یك)با مشتریان و مراجعین و همكاران را فاصله  .2

 مصرف به صورت روزانه استفاده کنید.  سك، کاله و دستكش و پیش بند یكباراز ما .3

 بدون دستكش به طور مستقیم با مرغ و ماهی و گوشت و تجهیزات و ابزار کار در تماس نباشید. .4

 نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی و ماسك و چكمه و دستكش استفاده کنند. .5

در محل کار حاضر نشوید، و برای تعیین تكلیف از طریق سامانه  همانند تب و سرفه، یم سرماخوردگیدر صورت مشاهده عال .6

salamat.gov.ir .اقدام کنید ( بیشتر دراطالعات :/covid19-https://crod.ir/instructions) 

و فقط با  دهیداکز درمانی ارجاع و به مر کردهاز ادامه کار منع ایشان را مشكوک به بیماری بالفاصله  پرسنلدر مواجهه با  .7

 د. ینابه محل کار خود بازگردرا تایید رسمی این مراکز افراد 

به عنوان شخصی که مراقبت از بیمار داشته یا با آن ها زندگی کرده با فرد بیمار داشته اید )مثال در صورتی که تماس نزدیك  .8

 . یدبه سرپرست خود اطالع ده ( موضوع رااست

 

راجعه کننده به واحدهای صنفی از جمله قصابی ها:م مشتری - 4

  رعایت کنید.در هنگام سفارش دادن یا تحویل کاال  (متر و نیم حداقل یك)با متصدیان و شاغلین مراکز را فاصله  .1

 تا حد امكان از خرید نقدی خودداری نمایید. .2

شود و در صورت عدم استفاده از دستكش از در هنگام استفاده از کارتخوان، کارت توسط خودتان از کارتخوان خوانده  .3

)میتوانید از خود کارت برای فشار دادن دکمه های کارت خوان استفاده  لمس مستقیم دکمه ی کارتخوان خودداری نمایید

 . کنید(

 خودداری نمایید.، از خرید و مصرف موادغذایی آماده به مصرف که به صورت روباز ارائه می گردد .4

قبل و بعد از فرآوری گوشت در را و صابون و استفاده از دستكش و ضدعفونی کردن تمامی سطوح  شستن دست ها با آب .5

 ، انجام دهید.خانه

مواد این و از ظروف دربسته برای نگهداری هر یك از را از هم جدا کنید محل قرار دادن گوشت خام و مرغ و غذاهای پخته  .6

 استفاده کنید.
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پخت گوشت  در دمای  شود می آلوده، ترشحات آلوده به ویروس فرد بیمار قرار گیرد، در صورتی که در معرض خام گوشت

 .، را رعایت کنیدمغزپخت شود درجه و باالتر به صورتی که گوشت کامال ٧٠

 

 

رعایت امید اینکه محیط های کاری نه تنها به منشاء گسترش بیماری تبدیل نشوند، بلکه با آموزش مناسب  اب

 به کنترل این بیماری در سطح جامعه کمک کنند. ،موازین بهداشتی

 https://crod.ir/covid-19/جهت کسب اطالعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: 
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