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 پیشگیری

(اص تیواسیّپیؾگیشی اًتؾاس ساُِای )هشدم آگاُی ػوْم افضایؼ ( الف 

  * ّکلیَ کاسکٌاى هشالثت عالهتپضؽکاى، پشعتاساى آهْصػ. 

  * ُا، ، کاسکٌاى کؾتاسگاٍ داهذاساى  گشٍّ ُای دس هؼشك خطش ًظیشآهْصػ
 لقاتاى

 *آهیض تْعو الؾاس دس هخاهشٍ سّعتاییاى ّ ػؾایش ّ تَ خقْؿ  کؾاّسصاى
 .هؼشك خطش

  * کاسکٌاى دام پضؽکی خقْفی دس تخؼ ُای ًظاست دام پضؽکاى آهْصػ ّ
 .ُا ّ هثاسصٍ ّ هشالثت تیواسی ُاػوْهی، لشًطیٌَ تش تِذاؽت 

تَ دًثال آى دسهاى تَ هْلغ هثتالیاى تیواسیاتی( ب ّ 

 استمای ُواٌُگی تیي تخؾی دس اسگاًِای ریشتو ُوَ جاًثَ  حوایتجلة ( ج ّ
 هٌظْس هثاسصٍ تا تیواسی



 روش های پیشگیری از بیماری

 ًٍاللخاسجی ّ تا اًگل هثاسص 

ًاللگضػ  دس هماتل هحافظت 

 دسدامپیؾگیشی اص آلْدگی 

 تیواسیتواط تا هٌثغ جلْگیشی اص 

هْلغّ تَ دًثال آى دسهاى تَ  تیواسیاتی 

 تیواسجذاعاصی ّ احتیاه ُای اعتاًذاسد سػایت افْل 

 ػفًْتهٌثغ پیگیشی هْاسد تواط تا 

ّاکغیٌاعیْى 



 مبارزه با انگل خارجی و ناقل

 ّ ٌَُفتَ لثل اص کؾتاس دام 2ُذفوٌذ دام ُا، حذّد  عن پاؽی لشًطی

تا چٌاًچَ داهی دس هشحلَ ّیشهی تیواسی تاؽذ، ایي هشحلَ مشّسی اعت 

 .  سا هی ًوایذ

 دس تیؾتش ًماه پشّسػ دام ّجْد داسد ُیالْها تمشیثاً دس کؾْس ها، کٌَ ًالل

هْل تکاهل دس توام الؼوش  هادامّ دس کٌَ ُا آلْدگی تَ ّیشّط تَ هْس 

دس هحیطِای داهپشّسی تا اهکاًات صیغت کٌَ تالی هیواًذ، تٌاتش ایي 

 .  هؤثشاعتهحیطی هٌاعة، حزف ًالل 



ناقلمحافظت در مقابل گزش   

 کْدکاى خقْؿ  تَحفاظت دس تشاتش گضػ کٌَ آهْصػ تَ هشدم دس هْسد

الذام تَ جذا کشدى کٌَ ّ تذّى حفاظ ّ دس ٌُگام تواط تا دام کَ تا دعت 

داهذاساى تَ ػالٍّ تایذ تَ . حتی لَ کشدى آى هیکٌٌذ، تغیاس هِن اعت

ّ هخقْؿ تا لثاط پْؽیذٍ ؽْد دس ٌُگام تواط تا دام اص آهْصػ دادٍ 

داهِا، لثاط هحل ًگِذاسی اعتفادٍ کٌٌذ ّ تؼذ اص خشّج اص سًگ سّؽي 

حتی اعتفادٍ اص دّسکٌٌذٍ حؾشات تش سّی . ًوایٌذ تؼْیلُای خْد سا 

 .ّ کفؼ تْفیَ هیؾْدسّی لثاط تش پشهتشیي اصهثل اعتفادٍ پْعت 

  یا تاصی دس هٌاهك آًذهیک تایذ سّصاًَ پْعت تذى اص فْست کاس دس

تا ّعیلَ پٌظ تَ کٌَ ُای احتوالی لحاظ اهکاى چغثیذى کٌَ تشسعی ؽْد ّ 

 دلت جذا ؽًْذ



دردامپیشگیری از آلودگی   

 تْعو ؽثکَ ُای داهپضؽکی الصم اعت تا هشصی داهی ُای  لشًطیٌَایجاد

 دام آلْدٍ جلْگیشی ؽْداص تشدد 



:قرنطینه ای بر سه محور استوار است-دستورالعمل های بهداشتی  

 

 دام صًذٍ دس لثل اص حول ّ یا فذّس همشسات تِذاؽتی لشًطیٌَ ای اػوال

 .هثذاء

 تاصسعیایغتگاٍ ُای همشسات تِذاؽتی لشًطیٌَ ای دس اػوال 

 همقذدس پظ اص ّسّد دام صًذٍ همشسات تِذاؽتی لشًطیٌَ ای اػوال 



  خشیذ ّ هقشف گْؽت داهی تایذ تَ ػوْم هشدم تْفیَ ًوْد تَ ؽذت اص

 .کؾْس هیؾْد؛ اهتٌاع کٌٌذلاچاق ّاسد کَ تَ هشیك غیش لاًًْی ّ 

 آًِا سّػ ّ هؼذّم ًوْدى تغتِای عشّلْژی داهِای آلْدٍ تا ؽٌاعایی

 اعتًثْدٍ  ػوْهی ّ هؤثشی دس کٌتشل آلْدگی

ّیشّط دس  تْجَ تَ ایٌکَ ا تpH  هی گشدد، ًگِذاسی غیشفؼال 6کوتش اص

الؽَ سا تَ pH،  اتاق عشدعاػت دس 24هذت  الؽَ پظ اص اعتحقال تَ 

تملیل هی دُذ، تٌاتشایي تْعؼَ فناُای کؾتاسگاُی تِذاؽتی 6کوتش اص  

 پیؼ عشد هِن اعتتَ اتاق هجِض 



 جلوگیری از تماس با منبع بیماری

 َگْعفٌذ پظ اص رتح دس یخچال ًگِذاسی الؽَ  عاػت24هذت  هیؾْد تَ تْفی
اص رتح دام چٌذ عاػت تَ دلیل ایي کَ اعیذّص ًاؽی اص جوْد ًؼؾی پظ اص )ؽْد 

ّ عپظ تا پْؽیذى ( دس جغذ حیْاى پیذا ؽذٍ ّ هْجة اص تیي سفتي ّیشّط هیؾْد
 . سا لطؼَ لطؼَ کشدٍ ّ هْسد هقشف لشاس گیشدآى  دعتکؼ

 دسجَ 4دسفنای  عاػت 24تَ هذت  ًیض الؽَ دام  فٌؼتیکؾتاسگاُِای دس
راتحیي دس . عاًتیگشاد ًگِذاسی ؽذٍ ّ عپظ تَ تاصاس ػشمَ یا هٌجوذ هیگشدد

ؽاهل کالٍ، هاعک، سّپْػ، پیؾثٌذ اص ّعایل ایوٌی داهِا تایذ هْلغ رتح 
 .اعتفادٍ ًوایٌذ پالعتیکی، چکوَ ّ دعتکؼ العتیکی

 ٍهحلْل عفیذکٌٌذٍ خاًگی دس فْست رتح دام، سّی خْى ّ تشؽحات سیختَ ؽذ
. ؽغتَ ؽْددلیمَ تا آب ّ هْاد ؽْیٌذٍ 15اص  ّ پظ سیختَ ؽْد 10تَ  1تا سلت  

غیش تَ هْس تْفیَ تش ایي اعت کَ افشاد اص هقشف گْؽت داهِایی کَ 
 خْدداسی ًوایٌذگشدیذٍ اًذ تِذاؽتی رتح ّ ػشمَ 



 ّ دس ًِایت، الذام احتیاهی دیگش پْؽیذى دعتکؼ ٌُگام تواط تا گْؽت

ّیشّط ًغثت تَ حشاست ّ تَ حغاعیت تا تْجَ . خْى دام هؾکْک اعت

دس ، دسجَ عاًتیگشاد56دلیمَ دس حشاست  30هذت اص تیي سفتي آى ظشف 

ؽًْذ؛ خطش حشاست پختَ کَ فشآّسدٍ ُای داهی تَ خْتی تا فْستی 

 .اًتمال تیواسی ّجْد ًخْاُذ داؽت

تواط تا خْى ّ تشؽحات فشد هثتال ًیض هْجة اًتمال تیواسی هیؾْد  .

اص ًظش احتوال ّجْد کٌَ ٌُگام تغتشی دس هؼایٌَ دلیك پْعت تیواساى 

صیشا آًِا هیتْاًٌذ پظ اص جذا ؽذى اص پْعت ّ هاًذى دس . تغیاس هِن اعت

 هْجة اًتمال تیواسعتاًی ّیشّط گشدًذهحیو تیواسعتاى 



 بیماریابی و به دنبال آن درمان به موقع

َپظ اص تؾخیـ هْسد هحتول هثتال تَ تة خًْشیضی دٌُذٍ کشیوَ  تالفافل

 فْست گیشدتایذ دسهاًی الذاهات کٌگْ 



جداسازی بیمارو رعایت اصول احتیاط های استاندارد   

 ؽاهل ُغتٌذ کَ افْل کلیَ کاسکٌاى هشالثت عالهت هْظف تَ سػایت ایي

 :هْاسد صیش اعت

- تِذاؽت دعت 

- پْؽیذى دعتکؼ 

- گاى، هحافع ، ػیٌک ، هاعکاعتفادٍ اص 

- عْصى ُا ّ ّعایل تیضػذم دعتکاسی 

* تِذاؽت دعت تَ ػٌْاى افلی تشیي ّ هِن تشیي ساٍ پیؾگیشی هحغْب هی

 .ؽْد

 حذالل تا ُفت سّص پظ )هاللات تیواس ّ سمایت ؽخقی تیواس تشای تشخیـ

 .  تیواسی ّجْد داسد، هوٌْع اعتاحتوال اًتمال تا صهاًی کَ ( اص ؽشّع دسهاى



 تیواساى تا تؾخیـ هحتول تیواسی کَ داسای خًْشیضی فؼال ُغتٌذ تایذ دس

تَ هٌظْس لْاصم حفاظتی پشعٌل تایذ اص . ؽًْذایضّلَ تغتشی اتاق 

تیواس هایؼات تذى پیؾگیشی اص تواط پْعت ّ هخاهِا تا خْى ّ دیگش 

 .اعتفادٍ ًوایٌذ

 ،اعتفادٍ اص حشاست یا هْاد گٌذصدای تِتشیي سّػ مذػفًْی لْاصم

 اعتکلشداس 

  ّیشّط سا اص تیي هی دلیمَ 30دسجَ عاًتی گشاد ، تَ هذت  56گشهای

 تشد



 پیگیری موارد تماس با منبع عفونت

 کَ تا خْى ّ یا تافتِای آلْدٍ تذى تیواساى کاسکٌاى تِذاؽتی ّ دسهاًی

اًذ ّ ُوچٌیي تا اػنای خاًْادٍ تیواس تواط تواط داؽتَ هحتول یا لطؼی 

تحت ًظش تواط پظ اص سّص 14حذالل تا  تایذ تَ هْس هشتة داؽتَ اًذ 

ّ دس فْست ظِْس تْدٍ ّ دسجَ حشاست تذى آى ُا ُش سّص کٌتشل ؽْد 

تا تؼشیف هْسد هحتول تالفافلَ دسهاى تشای آًاى تالیٌی هطاتك ػالئن 

 ؽشّع ؽذٍ ّ الذام ُای تؼذی تَ ػول آیذ



 دس هْسد کاسکٌاى تِذاؽتی، دسهاًی ّ آصهایؾگاُی چٌاًچَ حیي خًْگیشی

یا ُش ّعیلَ تیض آلْدٍ تَ  عْصى آلْدٍلطؼی تیواسی اص هْاسد هحتول یا 

پاؽیذٍ تایذ آعیة دیذٍ پْعت آًِا ًفْر کشد ّ یا خْى تَ هخاه یا پْعت 

هیلیگشم ُش  200سیثاّیشیي خْساکی تَ ػٌْاى ؽیویْپشّفیالکغی تَ همذاس  

 .هقشف ؽْدسّص 5هذت  عاػت تشای 12

 تا کٌتشل خًْشیضی ًثایذ جا تَ جا ؽًْذکَ خًْشیضی داسًذ تیواساًی. 

 تَ ّجْد خًْشیضی دس تیواساى ّ خطش اًتمال تیواسی پظ اص تؾخیـ ًظش

ُای تِاجوی ًظیش خًْگیشیِای اًجام تکٌیک اص تالیٌی تایذ تا حذ اهکاى 

 اجتٌاب ؽْد.... غیشمشّسی، عًْذاژ ّ 



 واکسیناسیون

 دس تلغاسعتاى ّ سّعیَ اص اّاعو دَُ  دساًغاى ّاکغي اعتفادٍ ؽذٍ ؽشّع

هْسد تاییذ هیالدی تْدٍ اعت کَ تَ دلیل اتتذایی تْدى سّػ تِیَ، 1970

 ًیغتٌذ 

 ُای دس دعت تحمیك ؽاهل ّاکغي ّیشّط غیش فؼال ؽذٍ، ّاکغي ّاکغي

، ّاکغي ُای ؽذٍ ّ ًیض لطؼات ؽثَ ّیشّعیّیشّط مؼیف تشپایَ ُایی 

 ُغتٌذDNAّاکغي ُای تا پایَ ّ صیش ّاحذ پشّتییٌی تشاعاط 



در صورت تولید واکسن موارد زیر ارجحیت تزریق واکسن خواهند 

 داشت

 کَ تا دام عش ّ کاس داسًذ حتی اگش دام آًِا دچاس  داهذاساى ّ کؾاّسصاًی
CCHF سخ دُذّیشهی گزسا ًؾْد، کَ هوکي اعت دس آًِا. 

 هغتؼذ گضػ کٌَ، تَ ّیژٍ کٌَ ُای ُیالْها  دس هٌاهك آًذهیککَ افشادی
 ُغتٌذ

 هغلواًاى ؽشکت هیکٌٌذ ّ فؼالیتِای هزُثی هاًٌذ ػیذ لشتاى افشادی کَ دس
 .دام لشاس هیگیشًذّ تافت دس ٌُگام رتح حیْاًات دس هؼشك خْى 

 ؽاًظ تاالیی تشای هْاجَِ ؽغلی تا گضػ ّ کاسگشاى کؾتاسگاٍ داهپضؽکاى
 .کٌَ یا تواط تا خْى حیْاًات ّیشهیک داسًذ

 ػفًْت ُای . کَ تا ّیشّط صًذٍ تشخْسد هی کٌٌذآصهایؾگاُی پشعٌل
ّ دس هْل فؼالیت ُای تیواس آصهایؾگاُی ًاؽی اص تواط هغتمین تا ًوًَْ 

 گضاسػ ؽذٍ اعتCCHFVُای تحمیماتی  


