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 واحد پیشگیری ومبارزه بابیماریها

 



 

 ..و مشاغل پرخطرآموزش های ضروری برای دامداران 

 

خون ،شییر،ادرار ،ضویو ت   )لوده دامهای بیمار آبا ترشحات  آسیب دیده به علت تماس پوست -1

 .استفاده کنید  دستکش غل از آ د در هنگام ورود بهیدرمعرض ابتال به بیماری می باش( دامی 

اگر قبال آغل  با ترشحات ومحصو ت زایمانی  دامهای مبتال به بیماری آلوده شده است در هوای  -2.

آغل میکروب تب مالت بصورت ذرات معلق در هوا موجود می باشد پس در هنگام ورود به اغیل از  

 .ماسک استفاده کنید 

جنین سقط شیده را از آغیل بیه    اگر در تماس نزد یک با  دام درحال زایمان هستید  یا زمانی که  -3

 .خطر انتقال بیماری به شما وجود دارد ن بیرون منتقل می کنید بیشتری

جنین سقط شده ، جفت ، وسایر ترشحات ومحصو ت زایمانی و وسایل آلیوده شیده را بایید در     -4

کیسه ای سالم وبدون نشت قرار داد وسپس بطور مناسب معدوم کرد بهتر است در صورت امکان 

 .عد از بی خطر سازی مناسب سوزانده شود ب

را در محلی دور از منابع آب ، بطور عمییق وبیا رینیتن    .. محصو ت زایمانی سقط شده وجفت و -5

مواد دضن شده با سطح آبهای زیرزمینی حداقل سه متیر ضاصیله   . کنیدآهک تازه برروی ان مدضون 

 .داشته باشد 

لوده یا سقط جنین رخ داده است باید با میواد گنید زداییی    هر منطقه ای که در آن زایمان دام آ -6

ییدوضور وییا میواد ضنولییک شسیته      ( واییتکس )مناسب و معتبر از جمله سارکوسیپت،هیپو کلرییت   

 .وگندزدایی شود 

استفاده شده است باید با غرقه سازی در ماده .. وسایلی که برای جابجایی مواد آلوده زایمانی و -7

 .گندزدایی شود  (یدوضور ،صابون ضنولیک ، یا سود سوز اور رقیق شده)اسب تنگندزدایی کننده م

ضوو ت بایید در  .ضوو ت باید روزانه جمع آوری شده وآغلها ومحل نگهداری دام ها تمیز شود  -8

یا میتیوان آن  (یکسال طول می کشد .)منطقه ای دور اضتاده جمع  شده تا با روند طبیعی تجزیه شوند 

 هک پاشی در محل میتوان گندزدایی اولیه را انجام داد آقبل از جابجایی با غرقه سازی ویا  .را سوزاند 



میتواند میدتهای   (منصوصا در هوای سرد و مرطوب)میکروب تب مالت در کودهای مایع ادرار  -9

ین برد با اضاضه کردن سیانامید کلسیم یا گزیلن میتوان میکروب را را سریعتر از ب.طو نی باقی بماند 

 .ماه درمحل دور ومناسب نگهداری شود  6اما باز هم ضوو ت باید حداقل .

هفتیه از تمییز    4برای راه اندازی مجدد محل نگهداری حیوانات که الوده شده است باید حداقل  -11

 .کردن وگند زدایی آن گذشته باشد 

ز چاله ای کم عمق که دارای میواد  وسایل نقلیه ای که به محل آلوده وارد ویا خارج میشوند باید ا -11

گندزدا باشد عبور کنند یا اینکه  ستیک هایشان را از روی ضوم پالستیکی آغشته به میواد گنیدزدایی   

 .کنند نکننده مناسب عبور بدهند تا آلودگی را از طریق  ستیک هایشان به بیرون منتقل 

 

 :نکات قابل توصیه

 را  بنوبی شسته و آبکشی کنند   در زایمان وآغل توصیه میشود وسایل  استفاده شده. 

  دستها  را در محلول کلرامین مرطوب وسپس با اب وصابون شسته ودر آخر از کرم نرم

 .کننده استفاده شود 

  هر آسیب سطحی از جمله هر خراش یا بریدگی باید بعد از ضدعفونی شدن با بتادین

 .پانسمان مناسب شود 

  مالت از راه چشم در اثر پاشیده شدن خون ویا سایر ترشحات حیوان با توجه به انتقال تب

باید از محاضظ چشم استفاده کرد ودر صورت آلودگی، چشم را با آب شسته وبا تجویز 

 .پزشک از قطره استفاده کرد 

  با توجه به انتقال تب مالت از راه تنفس، از ماسک سوپاپدار با ضیلتر کربنی که دارای دوام

 .قابل شستشو می باشد استفاده نمود طو نی و 

 

 

 

 

 

 



 ؟ هستند پرخطر مالت تب نظر از مشاغلی چه

وکسیانی کیه در   -پشیم چینیان    –دوشندگان شیر دام -شیر ضروشان -قصابها   -کارگران کشتارگاه 

اضرادی که تمیز کیردن   .حشاء حیوانات مشغول به کار هستند مراکز ضر اوری پشم وچرم و پوست و ا

اضرادی که با جییوان سیقط شیده و ییا در حیال      -.ایی مکان نگهداری دام را انجام می دهند وگند زد

تعمیر کاران و کیارگران تاسیسیات کیه در    –دامپزشکان وکارکنان دامپزشکی .زایمان سرو کار دارند 

 .کارخانجات و کارگاههای ضراوری محصو ت دامی دامی ویا باابزار آلوده سرو کار دارند  

 ..... در هنگام کار مناسب برای افراد پرخطرپوشش 

 

 :( گان)لباس بلند پوشاننده  -1

   ییا بیا ضرمالددیید ییا     (جوشیاندن یابنیار دا    )لباس های کار بعد از استفاده باید با حرارت

( کلیرامین هیپوکلرییت    -صابون ضنولییک  -یدوضور )ضروبردن در محلول با غلظت مناسب 

 .گندردایی شود 

 پالستیکی پیش بند -2

 چکمه  ستیکی -3

   در محل های الوده چکمه  ستیکی قابل شستشو مناسب پوشیده وهنگام خروج از محل کیار

 ورد آدر  یآن را بایست

 دستکش  ستیکی مناسب   -4 

 استفاده شود  یدر صورت حساسیت به  تکس از دستکش های نیتریل بایست. 

 ( عینکبارسپیراتورتنفسی1)محاضظصورتیا  محاضظ چشم -5

 

 

 

 



 :نکات بهداشتی در خصوص تب مالت 

 .در هنگام بریدن وقطعه قطعه کردن گوشت از دستکش استفاده نمایید  -1

خون،  ادرار و مدضوع حیوان مبتال به تب مالت آلوده کننده است  درهنگام کار از دستکش  شیر ، -2

 .استفاده نمایید 

آسیب دیده با شیر خام آلوده این بیماری به انسان منتقل در صورت تماس  پوست دست  -3

 .میشود 

بیماری   نیز لوده در دوشید ن شیر و حین حمل ونقل محصو ت لبنیآاز تماس دست با شیر  -4

 .منتقل میشود 

 ایجاد میشود ( ضوای بسته)بیماری تب مالت از تنفس هوای آلوده به میکروب تب مالت در اغل.-5

 رضتن به آغل ومحل نگهداری دامها از ماسک استفاده نماییددر هنگام  -6

 .در صورت  پاشیده شدن  خون آلوده حیوان  به چشم ، امکان انتقال بیماری وجود دارد  -7

 .در هنگام بریدن و قطعه قطعه کردن گوشت از گرضتن چاقو در دهان جدا خودداری نمایید  -8

 .کش و روپوش و چکمه استفاده نمایید در هنگام کشتار حیوان از ماسک و دست -9

 .مهمترین عالدم بیماری تب مالت، تب ولرز وتعریق ودرد شدید مفاصل وکمر است  -11

 بعوی از عوارض تب مالت کشنده ودرمان آنها نیاز به هزینه بسیار با  دارد  -11

ایش به در صورت سابقه مصرف لبنیات وگوشت وجگر مشگوک جهت اطمینان و انجام ازم -12

 .پزشک مراجعه نماید 

 از خرید گوشت های ارزان وضاقد مهر دامپزشکی جدا خودداری نمایید  -13

 در صورت خرید کوسفند برای قربانی از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید  - 14

 .از مصرف دنبالن حیوان آلوده به قصد درمان بعوی بیماریها جدا خودداری نمایید  -15

 .حیوان  آلوده در محل زندگی شنصی خودداری نمایید  از ذبح -16



 .از ضراورده های لبنی پاستوریزه استفاده نمایید  -17

 .دقیقه دیکر  آن را بجوشانید  5بعد از شروع جوش شیر حداقل  -18

 .از مصرف گوشت وجگر وکباب نیم پنته خود داری نمایید  -19

 .نمایید ز مصرف پنیر تازه جدا خود داری ا -21

از مصرف امعا واحشاء حیوانی مثل سیرابی و کله وپاچه  و جگر سفیدخوب پنته نشده خود داری  -21

 .نمایید 

 .خودداری نمایید و سنتی  از مصرف بستنی غیر پاستوریزه  -22

 .ظروف جمع آوری وتوزیع شیر هر روز باید با آب ومواد شوینده شسته وضدعفونی شوند  -23

 .روستایی به هنگام خروج از  آغل لباسها وچکمه ها  به بیرون منتقل ننواهند شد  در مناطق -24

 .لباس وچکمه مورد استفاده در آغل بایستی شسته ولباس ها ضدعفونی شوند  -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


