
 کروناویروس و بهداشت مواد غذایی

 ویروس چیست؟

کثیر خود به یک شوند و برای رشد و تها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل میویروس

غذایی های کشت و مواد ها توانایی رشد در محیطها و قارچها برخالف باکتریبه عبارتی ویروس موجود زنده نیاز دارند

ای برای ند به عنوان وسیلهکنند و ماده غذایی تنها میتوارا ندارند و تنها در موجود زنده )بدن انسان و یا حیوان( رشد می

 ها عمل کند. انتقال ویروس

 

 ها به مواد غذایی:راه انتقال ویروس

ها در مدفوع و یا سویرو زیراای انسانی و یا حیوانی است. ذایی با منشأ ویروس، آلودگی رودههای غمنشأ تمام بیماری

یر میتوانند به ماده زطرق  ها در مواد غذایی تکثیر نمیشوند، ازر دارند. با توجه به اینکه ویروسدیگر مایعات بدن حضو

 انتقال پیدا کنند : غذایی

 شرایط بهداشتی  عدم رعایتبدلیل  ،آلودگی مواد غذایی از طریق فرد حمل کننده آلوده -1

 تماس غذا با فاضالب انسانی و یا حیوانی -2

 نشده مصرف گوشت و یا ماهی آلوده کامل پخته -3

 های پخته نشده است.و گوشتهای غذایی با منشأ ویروس در صدف، میوه و سبزیجات آلوده به فاضالب بیماریعمده 

 



 کروناویروس چیست؟

  کروناویروس  ها هستند که معموالً باعث ایجاد بیماری تنفسی میشوند.ها، خانواده بزرگی از ویروسکروناویروس

یشود منبع گونه جدیدی از کروناویروس است که قبالً در انسان شناسایی نشده بود. گفته م COVID-19یا  2019

از  Dو  از واژه ویروس VIاز واژه کرونا،  CO کروناویروس جدید، حیوان است اما به طور دقیق مشخص نیست.

 به معنای بیماری گرفته شده است. Disease  واژه 

 

 عالئم بیماری با کروناویروس چیست؟

ل برای بسیاری سرفه، سرگیجه، گلودرد، ضعف بدنی و درد استخوان از عالیم رایج و معمو عالئمی همچون تب و لرز،

ماری شامل تب باال نشانه اصلی این بیهاست که معموالً توسط سیستم ایمنی بدن به مرور کاهش پیدا میکند. از بیماری

در ابتدا در  کروناویروسباشد. درجه سانتیگراد( به همراه مشکالت تنفسی مثل سرفه و یا تنگی نفس می 38)باالی 

ود دارد تبدیل به پرندگان و پستانداران مشاهده شد اما در حال حاضر بدالیلی که هنوز هم ابهاماتی در مورد آن وج

 بیماری مشترک بین انسان و حیوان شده است. 

 

 های ورود ویروس به بدن چگونه هاست؟راه

 تماس با حیوان و یا انسان مبتال -1

 های تنفسی فرد آلوده )ازطریق سرفه و عطسه( طرهتماس مستقیم با ق -2

 تماس با سطوح آلوده به ویروس  -3

 دست زدن به دهان و بینی بعد از لمس مکانی که قبالً توسط فرد آلوده لمس شده بود.   -4

 



 عملکرد ویروس در بدن :

تیکی موجود در  ، ویروس با استفاده از اطالعات ژنهای اشاره شده در باالاز طریق روش پس از ورود ویروس به بدن

RNA  ت میشود، این به نام کپسید محافظ یکند. اطالعات ژنتیکی ویروس در غشایتکثیر پیدا می در بدن فرد بیمار

با  س دارد.های ریزی است که نقش مهمی در انتقال ویروکپسید درون پوششی قرار دارد که دارای تاژک و یا شاخ

ها در بدن ساخته و تعداد زیادی از ویروس های بدن در اختیار ویروس قرار میگیردروس به بدن، کنترل سلولورود وی

های موجود در له آنزیم، در این مرحای به نام آنتی بادی میکندتولید ماده. پس از آن سیستم ایمنی بدن دستور به میشود

و دا میکند را که حاوی کدهای ضروری برای تولید سیستم دفاعی هستند را پی DNA های الزم از هسته سلول قسمت

 شروع به ساخت ریبوزوم میکند.

 ها با ویروس شرایط زیر را برای بیمار فراهم میکند.آنتی بادیاین نبرد  

  )میشود در بدن و سخت تر کردن شرایط رشد ویروسمنجر به گرم شدن بدن )تب 

 برای خروج سلول ها و گلبول های مرده آبریزش بینی و یا اخالط 

  ضعف استخوان برای تولید گلبول سفید 

 پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا:راه های

های مکان ها، ضدعفونی کردن آنها، استفاده از ماسک مناسب به هنگام حضور دردر حال حاضر شستشوی مرتب دست

یماری میباشد و مصرف یا سرفه بهترین راه پیشگیری از ابتال به این بپرجمعیت و استفاده از دستمال به هنگام عطسه و 

 مواد غذایی پخته شده و تهیه شده در شرایط کامالً بهداشتی خطری برای افراد ندارد.

بین  تواند آن را ازها روی سطوح زنده بماند، ولی یک ضدعفونی ساده میتواند ساعتمی COVID-19 ویروس

 .ببرد

 



 کروناویروس از طریق موادغذایی انتقال پیدا میکند؟آیا 

فرآیند با توجه به اینکه . )انسان و یا حیوان( دارد و نمیتواند در غذا رشد کند نیاز به بدن میزبان کروناویروس برای رشد

 ا ویروسکرون مشابه باعث از بین رفتن ویروس دقیقه، 60درجه به مدت  67دقیقه و یا  30به مدت درجه  75حرارتی 

 ود.شکرونای جدید نیز در اثر تیمار حرارتی از بین برود و کشته  ویروس میشود، انتظار میرود (سارس)

به طور سلسیوس  درجه 85در دمای  سوسیس و کالباسروی انواع  حرارتی پخت بر فرآیندبنابراین با توجه به انجام  

 دن محصولشه پاستوریزاطمینان از  و (لسیوسدرجه س 72تا رسیدن دمای مرکز محصول به )ساعت  5به مدت  متوسط

به عنوان  یپوشش خارج وجودهمچنین و  ی احتمالی موجود در آنزاهای بیماریو از بین رفتن تمام میکروارگانسیم

مل آن توسط ح ،وجود ندارد و همچون سایر مواد غذایی و خوراکی دیگر هااین فرآوردهامکان آلوده بودن  محافظ،

د دیگر انتقال پیدا معموالً این ویروس بین حیوان و انسان و از فردی به فر. ل منجر به آلودگی محصول میشودفرد ناق

 میکند.

کردن به آسانی  رسد شرایط یخچالی و یا فریزها به شرایط سرد به نظر میی با توجه به مقاومت باالی ویروساز طرف

 باعث از بین رفتن ویروس نشود. 

                    

 

 

 

 

 



 افرادی که با مواد غذایی سرو کار دارند چه کارهایی باید انجام دهند؟

 :را در شرایط زیر دهند های خوددست شستشوی پرسنل مرتبط با تولید مواد غذایی حتماً باید

 قبل از شروع کار -1

 قبل از حمل غذاهای آماده مصرف و پخته شده -2

 بعد از حمل مواد اولیه خام -3

 ضایعات بعد از حمل -4

 بعد از انجام وظایف محوله -5

 بعد از استفاده از سرویس بهداشتی -6

 طسه و یا سرفهبعد از آبریزش بینی، ع -7

 بعد از سیگار کشیدن -8

 بعد از دست زدن به پول -9

 صاحبان و مدیران تولیدکنندگان مواد غذایی چه کارهایی باید انجام دهند؟

 اطمینان از آگاهی پرسنل از کرونا ویروس -1

 از آموزش صحیح پرسنل در ارتباط با بهداشت مواد غذاییاطمینان  -2

 اطمینان از نظارت مؤثر کارکنان برای بهبود اقدامات بهداشتی -3

 کنندهسب مانند دستشویی و مواد ضدعفونیفراهم کردن امکانات بهداشتی منا -4

 های بیماری توسط کارکناننشانه اطمینان از گزارش هرگونه عالئم و -5

 نابع :م

 https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html 
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters 

 https://www.unicef.org/iran/press-releases 
 https://www.eufic.org/en/food-safety/article/viral-foodborne-illnesses 

 http://www.chistavid.ir/ 
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