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 در دوران کرونا با مصرف آبزیان  تقویت سیستم ایمنی بدن

و سلنیوم از مواد موثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن هستند و آبزیان عالوه بر تامین سلنیوم،  D دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت: ویتامینمدیرکل 

، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز( ه گزارشب .شودبوده و در ایام کرونا مصرف این مواد توصیه می ۳منبع غنی امگا

 محصوالت عرضه و توزیع برای دارو و غذا سازمان و بهداشت وزارت دامپزشکی، سازمان همکاری با که بهداشتی پروتکل به توجه با: کرد اظهار آبزیان، مصرف با رابطه در گلشاهی عیسی

 حرارت که را شیالتی محصوالت توانندمی مردم بنابراین ندارد، وجود رید و مصرف محصوالت شیالتی و پروتئینی که قابلیت پخت دارند،خ برای ممانعتی هیچ شد، ارائه دامی خام تازه

 کنند.  مصرف راحتی به شوند،می پخته و بینندمی

 که کنسروی محصوالت از توانندمی مردم شرایط این در: کرد خاطرنشان نباشد، فراهم کنونی شرایط در آبزیان به دسترسی است ممکن هااستان از برخی در که نکته این به اشاره با گلشاهی

که مردم به سمت محصوالت بسته بندی شده بروند چراکه هم ضایعات این ما این است وی افزود: اولویت .ان خواص را به همراه داشته و ماندگاری بیشتری هم دارند، استفاده کنندهم

 . شود و هم محیط آن از لحاظ بهداشتی تحت پایش بوده و دامپزشک ناظر داردمحصوالت به طور متمرکز کنترل می

کند اما آن را کامل معمول هر خانوار برای مصرف، آبزیان را به صورت تازه خریداری میمدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اذعان کرد: به طور 

اند نقش تومی که شودمی منجمد صنعتی شرایط در محصول و انجام آبزیان فرآوری واحدهای توسط کار این شده بندی بسته محصوالت در کند،می فریز مصرف نکرده و بخشی از آن را

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی توصیه شده، برای جلوگیری از انتقال هرگونه آلودگی ثانویه از مصرف آبزیان به صورت  .ت و شرایط بهداشتی آبزی نیز داشته باشدمهمی در کاهش ضایعا

مواد موثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن هستند، تصریح کرد: آبزیان و سلنیوم از  D ویتامین که این به اشاره با لشاهیگ .خام پرهیز شود و خوشبختانه این موضوع در فرهنگ ما وجود ندارد

  .شودمی توصیه مواد این مصرف کرونا بوده و در ایام ۳عالوه بر تامین سلنیوم، منبع غنی امگا

 www.agrofoodnews.com: منبع

 

 

  ایجاد فاصله گذاری اجتماعی در فروشگاه درب کارخانه

 

به یک  شرکت تولید تجهیز خط

 غذایی مواد بندیبستهجدید دستگاه 

 )پیلوپک(

 ایجاد فاصله گذاری اجتماعی در

 فروشگاه درب کارخانه

عیدر صنا 19-دیکوو روسیکنترل و 

 ییغذا

 

 در دوران بدن  یمنیا ستمیس تیتقو

 انیمصرف آبزکرونا با 

 تهیه سوسیس از گوشت ماهی کپور 

 ییمواد غذا یالملل نیب شگاهینما، 

وابسته  زاتیو تجه یبسته بند ،یدنینوش

 2020آستانه قزاقستان 

  شرکت صنایع غذایی بنیاد  5فعالیت

 مستضعفان در  بورس

 

 )پیلوپک( بندی مواد غذاییبسته جدیدبه یک دستگاه  شرکت تجهیز خط تولید

 

 

 تجهیزات و بندی بسته نوشیدنی، غذایی، مواد المللی بین نمایشگاهبیست و یکمین 

 برگزار( 99 خرداد 9 الی 7) می 29-27 تاریخ در ،2020 قزاقستان آستانه وابسته

 یدادیآستانه به عنوان رو InterFood یالملل نیب شگاهیسالهاست که نما .شودمی

 تیبازار به فعال نیو خواربار قزاقستان در ا ییاز بازار مواد غذا یمهم و انعکاس

معروف  آستانه InterFood یکه به امضا شگاهینما نیبارز ا یژگیو. پرداخته است

تا  هیاز مواد اول ییصنعت غذا یدستاوردها هیارا یآن برا کپارچهی کردیاست، رو

 یو خرده فروش ییصنعت مواد غذا عیسر رشد .باشد یم دیتول زاتیو تجه یفناور

 ی)قزاقستان( و فرامل یکنندگان مل نیتام یرو شیشگرف را پ یقزاقستان فرصت

 قرارداده است. 

 

 تهیه سوسیس از گوشت ماهی کپور

 

 
 meoneco.com: منبع

 صنایع غذایی بنیاد مستضعفان در  بورسشرکت  5فعالیت 

 

 وب سایت خبری صنایع غذایی ایرانمنبع: 

ای باالی گوشت ماهی و مصرف سرانه پایین آبزیان در ایران همواره به با توجه به ارزش تغذیه

بررسی ” آن توصیه شده است. محققان در پژوهشی با عنوان  هایمصرف این نوع گوشت و فرآورده

و  های فیزیکوشیمیاییاثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با گوشت ماهی کپور معمولی بر ویژگی

گوشت ماهی کپور » گویند:محققان می. انداین موضوع را بررسی کرده” سوسیس غیرتخمیریحسی 

درصد خاکستر  1.1-1.۳درصد چربی و  ۳-12درصد پروتئین،  1۶-20درصد آب،  ۶9-۸0دارای 

است و اکثر اسیدهای آمینه معمول در ماهیان و مواد غذایی مغذی ضروری برای انسان را دارد. 

های منجمد، دودی، کنسروی، سوسیس و کالباس و انواع ر ماهیان به عنوان فرآوردهاستفاده از کپو

  .های چرخ شده در منابع مختلف ارائه شده استفرآورده

شرکت هلدینگ صنایع غذایی بنیاد مستضعفان در بورس خبر داد و گفت: در حال حاضر از مجموعه شرکت های هلدینگ صنایع غذایی،  ۸شرکت از  5از حضور فعال  ان مستضعف ادیبن

برای سرمایه گذاری برای افزایش امنیت و سالمت وی از برنامه ویژه بنیاد مستضعفان  .کارخانه فعال در حوزه نوشیدنی و یک کارخانه فعال در حوزه لبنیات در بورس حضور دارند 2

تن  700تولید مستقیم شرکت به حدود  99ای به کارخانجات لبنیاتی بنیاد دارد به طوری که جذب شیر تا پایان سال غذایی مردم خبر داد و افزود: در این برنامه بنیاد مستضعفان توجه ویژه

شرکت قندی بنیاد، حجم قابل قبولی شکر  2های قندی این بنیاد در بورس تصریح کرد: یاد مستضعفان با تاکید بر وضعیت مناسب شرکتمدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی بن. خواهد رسید

 .بدون کار نخواهند داشت زشرکت تا پایان سال، رو 2را خریداری کردند به طوری که برخالف بسیاری از کارخانجات مشابه که صرفًا تولید فصلی دارند، این 

 

 

 

 www.tasnimnews.com: منبع 

 ناقل شدید، عالئم داشتن بدون مبتال افراد است ممکن و کندمی بروز خفیف صورت به افراد در کرونا بیماری درصد ۸0 باتوجه به اینکه 

حفظ باشد. برخوردار می خاصی اهمیتاز  بیماری این از پیشگیری برای اجتماعی گذاریفاصله و بهداشتی نکات رعایت باشند، بیماری

 تیسرا گریبه فرد د یکرونا بتواند از فرد روسیتا و دیایبه وجود ب یکمتر یهاتیموقع شودیمتر، باعث م کیحداقل  زانیالزم به مفاصله 

و استفاده از مواد های هشدار دهنده با نصب برچسبشرکت پروتئین گستر سینا،  (HSEواحد ایمنی و بهداشت )ر همین راستا د. دکن

کند گیری را به شهروندان یادآوری میهای پرداخت، لزوم رعایت این فاصله در زمان شیوع همهصندوقورودی و  در محل ضدعفونی 

  .تا شهروندان بتوانند در فضایی مطمئن و ایمن مایحتاج خود را تامین کنند

 

نوع  بندی جزء الزم و ضروری یک محصول است که شناساندن و نگهداری محصول را از تولید تا مصرف بر عهده دارد.بسته

های اتوماتیک را از هم مواردی که این دستگاهد. وتی دارننام دارد که انواع متفا دستگاه پیلوپک های بسته بندیدستگاه اتوماتیک

، سرعت بسته بندی ) سرعت دستگاه ( و عملکرد متفاوت ا ، تعداد بسته بندی در هر دقیقهآن ه PLC کند ساختار فیزیکیمتمایز می

های هتواند گزینمحصوالت می اساس نوع بندی برای محصوالت غذایی برهبست .باشداه ها برای بسته بندی محصوالت میاین دستگ

بسته بندی دستگاه بندی محصوالت به صورت تکی و جدا جدا دستگاه کاربردی و مناسب جهت بستهمتنوعی داشته باشد که مشخصا 

  د.باشمی پیلوپک

 هایبیسکوئیت ذغال، :مانند محصوالتی همچنین  … و نان بستنی، کیک،انواع ناگت، :برای محصوالتی مانندمأ عمو بسته بندی پیلوپک

ابه این ها که بتوان آن ها را در ظرف یا کاغذهای مخصوص قرار مش محصوالتی و چندتایی یا دوتایی کیکهای کلوچه، عددی، چند

 .توان به روش پیلوپک بسته بندی کردمیداد را 

ی آنها در ابعاد هعمد هستند و تفاوتهای بسته بندی پیلوپک افقی از لحاظ شکل ظاهری و مشخصات فنی بسیار مشابه هم دستگاه

 .و مکانیکی آن و همچنین دارا بودن چشم فتوسل برای سلفون های چاپدار می باشد  PLC ، سرعت بسته بندی و سیستمبسته بندی

لوپکیدستگاه پ یهایژگیو : 

 یدر زمان و مصرف انرژ ییجو صرفه-

 ها با کاهش تعداد کارگراننهیدر هز ییجو صرفه-

 باال یو قدرت بسته بند عیسر عملکرد-

 زمان ممکن نیها در کمتریتعداد بسته بند شیافزا-

 

 

 

و  یبسته بند ،یدنینوش ،ییمواد غذا یالملل نیب شگاهینما

 2020وابسته آستانه قزاقستان  زاتیتجه

 

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.agrofoodnews.com/
http://www.agrofoodnews.com/
https://sanatgaraan.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%81%D8%B1%E2%80%A6%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%DA%A9
https://sanatgaraan.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%81%D8%B1%E2%80%A6%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%DA%A9
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 در محل کار  کاهش ریسک ها اقدامات الزم جهت    

 در محل کار هابازنگری ساختار شیفت. 

 های جداگانهتشکیل گروه. 

 شوند )اتاق نشیمن، حمام، دستشویی و غیره(ه دست لمس میلهایی که بوسیپاکسازی و نظافت ساعتی مکان. 

  باشند و یا فقط در زمینه بیماری نگران می باشند. های پرخطر در معرض بیماری مییا جزو گروه  به کارمندان در صورتی که آنها یا خانواده آنها بیمار هستند ومرخصی 

  متر از یکدیگر 2رعایت کردن فاصله اجتماعی به اندازه . 

 سربسته یباز گذاشتن پنجره ها در فضاها ایو  هیتهو ستمسی از استفاده. 

 دئویو و یاجتماع یهااز تلفن، شبکه استفاده حداکثری و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش. 

 کنندیساختمان کار م کیکه در داخل  یکارکنان یبرا یجلسات حت یبرگزار یبرا کنفرانس. 

  یو کارگاه یآموزش یهاانداختن دوره قیو به تعو یرضروریغ یهاو مسافرت هاتماموری از اجتناب. 

 گردد تیمتر رعا 1 فاصله متر حداقل 2تا  1ه لحداقل زمان ممکن و فاص، باشد ریه مواجهه چهره به چهره ناگزدر صورتی ک. 

 مانند دست دادن گریکدی با افراد تماس از اجتناب. 

 ندیکه ممکن است کارکنان تجمع نما یاماکن رسای و آبدارخانه کار، اتاق در تجمع از اجتناب. 

 مصرف کباریکارکنان و استفاده از ظروف  یصورت مجزا برا و صرف غذا به یسالن غذاخور یلتعطی. 

 تماس مشتری یهامکرر سطوح و محل یو ضدعفون گندزدایی. 

 ابدییم شیافزا هیثان 40زمان به حداقل  نیدر دست، ا مشاهده قابل یبا آب و صابون و در صورت آلودگ هیثان 20ها به صورت مکرر به مدت حداقل دست شستشوی. 

 سیمتر( در موقع نشستن در سرو کیفاصله ) تیرعا صورت نیا ریو در غ یشخص یو استفاده از خودروها (در صورت امکان) و ذهاب ابیا یهاسسروی حذف. 

 

 

  موادغذایی و کشاورزی  در  ارتباط با قابل توجهزیر ساختهای مهم و        

 فعالیت دارند. ها غذایی و نوشیدنیمواد ولیدات هایی که در زمینه تها و دیگر خرده فروشی ها، داروخانهو بار فروشی کارگران خوار 

 های سرو فوری و تحویل غذاو مکان های بیرون بررستوران. 

  م مدیریت فروش.های حامی پخش مواد غذایی، نوشیدنی، شامل کارگران انبار، سیستکارمندان کارخانجات صنایع غذایی و کارپردازهای آنها، کارمندان و شرکت 

  (فروشی عمدهفروشی تا  خرده)کارگران مسئول ضدعفونی کارخانجات موادغذایی تمامی . 

  به این بخشها.کارمندان مربوط کارخانجات و کافه تریاهای 

 های صنایع غذاییکارگران و کارمندان شاغل در آزمایشگاه.  

 

 

 :منبع

-https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-industry/food-safety-standards-guidelines/eng/ 

-https://www.inspection.gc.ca/covid-19/cfia-information-for-industry/eng/ 
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 درباره بیماری

   باشد. روز می 5دوره نهفتگی )مدت زمان در معرض ویروس قرار گرفتن و شروع  اولین عالئم( به طور میانگین 

   بیانجامدبه طول   نیز  روز 14روز و به طور کلی با برخی استثنائات 11افراد تا ممکن است در برخی . 

  بیماری افراد مسن و افرادی با نقص سیستم ایمنی می باشند. در ابتال به این های پرخطر تواند به این بیماری مبتال شود. گروهشخصی میهر 

  40  سال می باشند.  20-54در محدوده سنی  شدند بستریاین بیماری  در ابتال با که تاکنوندر آمریکا که افرادیدرصد 

 باشد.یا دمای بدن میتب پایین آوردن  و به بدن آب رسانیو تنها درمان آن استراحت،  حاضر هیچ گونه درمان خاصی ندارد این بیماری در حال  

 ریسک ها و خطرات کاهش

 .هیچ مدرکی جهت انتقال این بیماری از طریق غذا وجود ندارد 

  دارد. هیچ مدرکی جهت انتقال این بیماری از طریق بسته بندی موادغذایی وجود ن 

  گیرد. انتقال این بیماری از طریق شخص به شخص صورت می 

 باشد.می و کاهش  انتقال از این طریق  تمرکز بر روی کاهش تماس افراد با یکدیگر در حال حاضر 

  چشمها، بینی و دهان و لمس تماسعدم اجتناب از طریق. 

 هادست مرتب ضد عفونی کردن. 

  استفاده از وسایل حفاظت شخصی(PPE). 

 متر(. 2فوت ) ۶در حد  -ی اجتماعیگذارفاصله 

 بقای ویروس

  و رشد ندارد. نقابلیت زنده ماند روی سطوح برمواد غذایی و یا این ویروس بر روی  

 رود.به وسیله پختن از بین می 

  وجود دارد.در دمای یخچال و فریزر  احتماال قابلیت بقا و زنده ماندن این ویروس    

 ماند.روز زنده می 2-۳پالستیک و مواد ضد زنگ برای   ویروس بر روی 

 .استفاده در برابر  یکننده برا یاز مواد ضد عفون یستیل ویروس توسط بیشتر مواد شیمیایی گندزدا از بین می رودSARS- CoV-2 جود دارد.و 

 حفظ سالمت کارمندان بیمار

 شوند. بررسی وضعیت سالمتی آنها وقتی در محل کار حاضر می 

  شامل تب، سرفه، ناراحتی تنفسی، تماس با افراد بیمار، سفر به مناطق پرخطر. ساعت گذشته و بررسی عالئمی 24بررسی وضعیت سالمت آنها در 

 م داده اید ثبت گردد. و آنچه که انجاباید افراد به منزل فرستاده شوند  هر کدام از این پاسخ ها مثبت بود 

  با  با مراکز خدمات درمانی.برای تماس  این افرادبه توصیه 

  .این افراد باید وضعیت خود را با مراقبان سالمت در میان بگذارند 

 به  صیتشخجهت را  موارد مشکوک مار،یبا افراد ب آنها کیو ارتباط نزد وجود دارد با توجه به عالئم افراد 19-دیکوو یماریاحتمال ب در افرادی اگر دیکن یسع

 همچنینو  در محل کار ماریافراد ب مشکوک به کرونا باشد ماریب ایو  باالست  ابتال زانیمدر مواردی که . (شیو بدون آزما ینیعالئم بال بررسی) دیپزشک ارجاع ده

و تا اطالع  شدهافراد به منزل فرستاده  نیا سپس تمامی کنید. ییرا شناسا اندبوده ماریبا ب کیدر تماس نزد یماریساعت گذشته قبل از شروع عالئم ب 4۸که در  یافراد

مکانهایی که کارمندان در آنجا کار کرده را با مواد روز باشد(.  14 تواندیزمان م نیافراد دور نگه دارند )که ا سایراز   و خود را دهندرا انجام  ینگیطخودقرن یثانو

 و وضعیت روزانه خود را گزارش دهند. زل بمانندشود در مندترجنت مناسب ضدعفونی و تمیز کرده و از انها درخواست می

 

 

 

 تحقیق و توسعه واحد:  گردآوری

     

  

 

 

 

 

https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-industry/food-safety-standards-guidelines/eng/1526653035391/1526653035700
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/cfia-information-for-industry/eng/1584462704366/1584462704709

