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 شاخص جهانی امنیت سالمت و بهداشت 

کشور جهان است که مشترکاً توسط مرکز 195بیانگر توانایی و ظرفیت امنیت سالمت و بهداشت در، ( Global Health Security Index)شاخص جهانی امنیت سالمت و بهداشت

منتشر شد، نشان  2019( تهیه شده است. این شاخص که نخستین بار در سال EIUو واحداطالعاتی اکونومیست ) (NTIبهداشت و سالمت دانشگاه جان هاپکینز، ابتکار تهدید هسته ای)

، بر اساس 2019. با این حال، در سال  "هیچ کشوری کامالً برای مقابله با تهدید شیوع بیماری های همه گیر آماده نیست و اکثر کشورها دارای ضعف های جدی در این حوزه هستند  "دهد  می

الند ندا، تایلند، سوئد، دانمارک، کره جنوبی و فاشورها در جهت مقابله با شیوع بیماری های همه واگیر به ترتیب عبارتند از: آمریکا، بریتانیا، هلند، استرالیا، کاناین شاخص آماده ترین  ک

 کشور جهان قرار دارد. 1495ام در میان  97هستند. ایران بر اساس این شاخص، در جایگاه 

گذاریم که در سایه الطاف بیکرانش فرصت تجربه سال جدید دیگری را بر ما ارزانی داشت تا با الهام از آنچه  خداوند منان را سپاس

نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو است و حلول فرارسیدن سال نو همیشه .گذشت، گام در مسیر صحیح زندگی بگذاریم

در حالی پشت سر گذاشتیم که با وجود همه را    98سال   سال نو و تولد دوباره طبیعت همواره یادآور تحول به مراحل نیکوتر و برتر است.

وده و در راستای اهداف و چشم انداز شرکت سختی ها و تنگناها توانستیم با شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها را به فرصت تبدیل نم

،  نیهمکاران ارجمند ، معاون کیکایبا عرض تبریک و شادباش فرا رسیدن سال نو، بدینوسیله از تالش، همدلی و همراهی  .برداریمقدم 

از درگاه خداوند که سرمایه اصلی هر سازمان می باشند تشکر و قدردانی نموده و    و زحمتکش  فیشرکارکنان      هی، کل  نی، مهندس  رانیمد

امید است با پشتوانه   محترمتان آرزومندم.  یو خانواده ها  زانیشما عز  یبرا  یو شادمان  ی، بهروز  تی، موفق  یسرشار از سالمت  ی، سال  یمتعال

با همدلی و تولید بیشتر یکی از مهمترین رسالت های  1399، در سال تجربه، اراده محکم و دستان توانای پرسنل ارزشمند این شرکت

 شرکت پروتئین گستر سینا را به انجام رسانده و شاهد نقش آفرینی بیش از پیش در توسعه و رونق اقتصادی کشور عزیزمان باشیم.

 

  ویروسطرح پیشگیری از شیوع کرونا 

 

پیام تبریک نوروزی مدیریت ✓

 محترم  عامل

طرح پیشگیری از شیوع کرونا ✓

 ویروس 

مواد  بهداشت کرونا ویروس و✓

 غذایی

 

 

 

  

شاخص جهانی امنیت  سالمت  و  ✓

 بهداشت

شیوع کرونا و تغییر زمان نمایشگاه ایران  ✓

 2020آگروفود

 درکشورها بحران کرونا و ذخیره غذا ✓

کمپانی فولکس واگن و فروش  ✓

 سوسیس

 

ک نوروزی مدیریت محترم عامل پیام تبری   

 

 

ر زیر میزان در پی بحران ناشی از کروناکشورها آغاز به ذخیره غذا کرده اند.در نمودا

مواد غذایی را مشاهده می کنید.   وابستگی کشورهای مختلف جهان به صادرات و واردات

صادرات مواد غذایی آن بیشتر  و هرچه قهوه ای تر  هرچه کشوری سبزتر باشد خالص

                باشد خالص واردات مواد غذایی آن بیشتر است.

 بحران کرونا و ذخیره غذا  در کشورها

 

 
 منبع: بلومبرگ 

 
 GHS Index: منبع

 2020وفودایران آگر شیوع کرونا وتغییر زمان نمایشگاه
کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه شرکتبا عنایت به اولویت در نظر گرفتن رفاه حال و سالمت 

تاریخ برگزاری نمایشگاه با هماهنگی و همکاری همه جانبه شرکت سهامی  ،2020ایران آگروفود 

 .اکتبر موکول شد 7تا  4مهرماه مصادف با  1٦تا  13ها به نمایشگاه 

 

 www.foodna.irمنبع: 

 

 کمپانی فولکس واگن و فروش سوسیس
عالوه بر اتومبیل، در صنایع غذایی فعالیت داشته و به عنوان یکی از  شودشود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان محسوب میدر کشور آلمان شناخته میکه واگن فولکس

تر های تولیدی کمپانی فولکس واگن، از خودروهای این کمپانی محبوب، جالب است که بدانید در آلمان سوسیسشناخته شده است در این کشور "سوسیس"ترین تولید کنندگان بزرگ

در مقابل بخش مواد غذایی  میلیون دستگاه کاهش پیدا کرد، اما 5.82میلیون دستگاه به  ٦.12میالدی، از مجموع  2015تر، آمار فروش خودروهای فولکس واگن در سال به طور دقیق .اندشده 

 .میلیون افزایش فروش را تجربه کرده است 1میلیون سوسیس تند به فروش برساند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، بیش از  7.3این کمپانی موفق شد در همان سال، نزدیک به 

 
 www.foodyar.comمنبع: 

دستور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس سید محمدرضا حسینی در راستای به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا، به 

طرح پیشگیری و مقابله با این ویروس یا ضد عفونی کردن سطوح، ماشین های پخش و تمامی نقاطی که  تهدیدات و انتشار کرونا ویروس،

تالش بر این است تا مجموعه عاری از این ویروس بوده تا  پرسنل با آن ها در تماس هستند به طور منظم هر روز انجام می پذیرد. همچنین

همراهان همیشگی ما مانند گذشته و با خیال آسوده از محصوالت   ات  .بهداشتی به کار خود ادامه دهند  کارکنان بدون هیچ نگرانی با رعایت نکات

                 استفاده فرمائید.

  

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.gooshtiran.com/
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 پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا:راه های ❖

های پرجمعیت و استفاده از دستمال به هنگام عطسه و یا سرفه بهترین راه ها، ضدعفونی کردن آنها، استفاده از ماسک مناسب به هنگام حضور در مکاندر حال حاضر شستشوی مرتب دست

ها روی سطوح تواند ساعتمی COVID-19 ویروس پیشگیری از ابتال به این بیماری میباشد و مصرف مواد غذایی پخته شده و تهیه شده در شرایط کامالً بهداشتی خطری برای افراد ندارد.

 .تواند آن را از بین ببردزنده بماند، ولی یک ضدعفونی ساده می

 جهانی :های سازمان بهداشت  توصیه  ❖

 ها، تأثیری برروی ویروس کرونا ندارد.های خشک کن، برای خشک کردن دست استفاده از دستگاه  -1

 های بدن به کارگرفته شود. با توجه به ایجاد حساسیت پوستی، نباید برای ضدعفونی کردن دست و یا دیگر قسمت UVهای المپ -2

 ز حد طبیعی دارند، استفاده میشوند و بیماری افرادی که در دوره کمون به سر میبرند را تشخیص نمیدهد.اسکنرهای دمایی برای شناسایی افرادی که دمایی باالتر ا -3

 اند را از بین ببرد.هایی را که وارد بدن شده نمیتواند ویروس ،اسپری کردن الکل و یا کلرین به بدن -4

 پیشگیری از کرونا ویروس مؤثر نیست.واکسن مورد استفاده در درمان بیماری پنومونی و یا آنفوالنزا در  -5

 های بینی، محافظتی در برابر ویروس کرونا ایجاد نمیکند.استفاده از قطره  -6

 دلیلی مبنی بر اثر مصرف سیر در پیشگیری از کرونا به ثبت نرسیده است. -7

 مصرف روغن کنجد به شکل خوراکی و یا استفاده برای پوست، اثری روی کرونا ویروس ندارد. -8

 ها را از بین میبرند.ها ندارند و فقط باکتریها اثر بروی ویروسیوتیکآنتی ب -9

 آیا کروناویروس از طریق موادغذایی انتقال پیدا میکند؟  ❖

عطسه یک فرد آلوده رفه یا کروناویروس یک بیماری تنفسی است و مسیر اصلی انتقال آن از طریق تماس شخص به شخص و از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی است که طی س

ها برای رشد نیاز به بدن موجود های عامل بیماری تنفسی از طریق غذا و یا بسته بندی مواد غذایی، یافت نشده است. ویروسایجاد میشود. تا امروز هیچ شواهدی مبنی بر انتقال ویروس

دقیقه، باعث از بین رفتن ویروس  ٦0درجه به مدت  ٦7دقیقه و یا  30درجه به مدت  75نکه فرآیند حرارتی با توجه به ای کنند.زنده مثل انسان و حیوان دارند و در مواد غذایی رشد نمی

ی انواع بنابراین با توجه به انجام فرآیند حرارتی پخت بر رو  مشابه کرونا ویروس )سارس( میشود، انتظار میرود ویروس کرونای جدید نیز در اثر تیمار حرارتی از بین برود و کشته شود.

( و اطمینان از پاستوریزه شدن محصول و از بین رفتن تمام 72 ℃ساعت )تا رسیدن دمای مرکز محصول به  3درجه سلسیوس به طور متوسط به مدت  80سوسیس و کالباس در دمای 

ها وجود ندارد و همچون سایر مواد غذایی و آلوده بودن این فرآورده زای احتمالی موجود در آن و همچنین وجود پوشش خارجی به عنوان محافظ، امکان های بیماریمیکروارگانسیم

از طرفی با توجه به مقاومت  ل پیدا میکند.خوراکی دیگر، حمل آن توسط فرد ناقل منجر به آلودگی محصول میشود. معموالً این ویروس بین حیوان و انسان و از فردی به فرد دیگر انتقا

  .رسد شرایط یخچالی و یا فریز کردن به آسانی باعث از بین رفتن ویروس نشودبه نظر میها به شرایط سرد باالی ویروس

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

 های خود را در شرایط زیر دهند:پرسنل مرتبط با تولید مواد غذایی حتمًا باید شستشوی دست

 بعد از حمل مواد اولیه خام -3                      قبل از حمل غذاهای آماده مصرف و پخته شده -2                                قبل از شروع کار -1

 ز استفاده از سرویس بهداشتیبعد ا -٦                                                    بعد از انجام وظایف محوله -5                           بعد از حمل ضایعات -4

 بعد از دست زدن به پول -9                                                            بعد از سیگار کشیدن -8           بعد از آبریزش بینی، عطسه و یا سرفه  -7         

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

                                            اطمینان از آگاهی پرسنل از کرونا ویروس -1

 اطمینان از آموزش صحیح پرسنل در ارتباط با بهداشت مواد غذایی -2

 اطمینان از نظارت مؤثر کارکنان برای بهبود اقدامات بهداشتی                -3

 کنندهفراهم کردن امکانات بهداشتی مناسب مانند دستشویی و مواد ضدعفونی -4

 های بیماری توسط کارکناناطمینان از گزارش هرگونه عالئم و نشانه -5

 منابع :

 انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی  - کسب و کارهای غذایی، گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد کرونا ویروس و ایمنی مواد غذایی: راهنمایی برای  _

 

• https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html 

• https://www.unicef.org/iran/press-releases 

• https://www.eufic.org/en/food-safety/article/viral-foodborne-illnesses 
• https://www.chistavid.ir/ 
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for public/myth-busters 

•  
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مواجه است و بسیاری از کشورها توصیه سازمان بهداشت جهانی در خصوص معرفی ابزارهای حفظ فاصله فیزیکی به عنوان یکی  COVID-19ی بیماری همه گیر جهان با تهدید بی سابقه

ید و تأمین زنجیره مواد نعت غذا جهت تولهای کاهش انتقال بیماری را دنبال میکنند. رعایت این اقدامات منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل شده است این در حالی است که کارکنان صاز راه 

را براساس اصول تحلیل خطر و FSMS))های مدیریت ایمنی مواد غذاییصنایع غذایی باید سیستم دهند.غذایی، در این شرایط در محل کار خود حاضر شده و به کار معمول خود ادامه می

 آلودگی مواد غذایی جلوگیری کند.  کرده و از نقاط کنترل بحرانی در اختیار داشته باشد تا خطرات ایمنی را کنترل 

 ها به مواد غذایی:راه انتقال ویروس ❖
ها در مواد ها در مدفوع و یا دیگر مایعات بدن حضور دارند. با توجه به اینکه ویروسای انسانی و یا حیوانی است. زیرا ویروسهای غذایی با منشأ ویروس، آلودگی روده منشأ تمام بیماری

 نمیشوند، از طرق زیر میتوانند به ماده غذایی انتقال پیدا کنند :غذایی تکثیر 

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

 تماس غذا با فاضالب انسانی و یا حیوانی -2

 نشده مصرف گوشت و یا ماهی آلوده کامل پخته -3

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

 کروناویروس چیست؟ ❖

گونه جدیدی از کروناویروس است که قبالً در  COVID-19یا  2019ها هستند که معموالً باعث ایجاد بیماری تنفسی میشوند. کروناویروس   ها، خانواده بزرگی از ویروسکروناویروس

به معنای بیماری  Disease  از واژه    Dاز واژه ویروس و    VIاز واژه کرونا،   CO ناسایی نشده بود. گفته میشود منبع کروناویروس جدید، حیوان است اما به طور دقیق مشخص نیست.انسان ش

 گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 عالئم بیماری با کروناویروس چیست؟  ❖

هاست که معموالً توسط سیستم ایمنی بدن به مرور کاهش گلودرد، ضعف بدنی و درد استخوان از عالیم رایج و معمول برای بسیاری از بیماریسرفه، سرگیجه،  عالئمی همچون تب و لرز،

اویروس در ابتدا در پرندگان و پستانداران باشد. کروندرجه سانتیگراد( به همراه مشکالت تنفسی مثل سرفه و یا تنگی نفس می 38پیدا میکند. نشانه اصلی این بیماری شامل تب باال )باالی 

 مشاهده شد اما در حال حاضر بدالیلی که هنوز هم ابهاماتی در مورد آن وجود دارد تبدیل به بیماری مشترک بین انسان و حیوان شده است. 

 

 

 

 های ورود این ویروس به بدن:راه ❖

 تماس با حیوان و یا انسان مبتال -1

 های تنفسی فرد آلوده )ازطریق سرفه و عطسه( تماس مستقیم با قطره  -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 :  ❖

 ویروس کند. اطالعات ژنتیکیدر بدن فرد بیمار تکثیر پیدا می  RNAبا استفاده از اطالعات ژنتیکی موجود در   های اشاره شده در باال، ویروسپس از ورود ویروس به بدن از طریق روش

کنترل بدن، های ریزی است که نقش مهمی در انتقال ویروس دارد. با ورود ویروس بهدر غشایی به نام کپسید محافظت میشود، این کپسید درون پوششی قرار دارد که دارای تاژک و یا شاخ

این مرحله در .ای به نام آنتی بادی میکندها در بدن ساخته میشود. پس از آن سیستم ایمنی بدن دستور به تولید ماده های بدن در اختیار ویروس قرار میگیرد و تعداد زیادی از ویروسسلول 

 ریبوزوم میکند. را که حاوی کدهای ضروری برای تولید سیستم دفاعی هستند را پیدا میکند و شروع به ساخت DNAهای الزم از  های موجود در هسته سلول قسمتآنزیم 

 :ها با ویروس شرایط زیر را برای بیمار فراهم میکندنبرد آنتی بادی

 برای تولید گلبول سفید ضعف استخوان -2.             منجر به گرم شدن بدن )تب( و سخت تر کردن شرایط رشد ویروس در بدن میشود -1

 آبریزش بینی و یا اخالط برای خروج سلول ها و گلبول های مرده.                              -3

 

 مریم خاکی :  وریآگرد 

 تحقیقات بازار واحد :

      

  

 

 

 

 

 

https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html
https://www.unicef.org/iran/press-releases
https://www.eufic.org/en/food-safety/article/viral-foodborne-illnesses
https://www.chistavid.ir/

