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بیماری کرونا (کوید  )19چیست و چه چیزی باعث آن می شود؟
ویروس کرونای جدید ،یکی از انواع ویروسهای کرونا است که در
انسان بیماری ایجاد میکند .این ویروس از فرد مبتال به افراد دیگر
سرایت میکند .افراد بسیاری در سراسر جهان و ایران به بیماری کرونا
ُمبتال شدهاند .این بیماری تاکنون موجب مرگ هزاران نفر شده است.

آیا گیاهان و محصوالت باغی و کشاورزی باعث انتقال
ویروس کرونا (بیماری کوید   )19می شوند؟

گلخانه هاي توليد سبزي و صيفي ،گلخانههاي توليد گل و گياهان
زينتي و سالنهاي گلخانه اي توليد قارچ ،فضاهای محدودی هستند
که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب برای رشد گیاهان در طی
فصول مختلف را دارند.
در زمان شیوع کرونا عالوه بر انتقال این ویروس از انسان به انسان
یک از راه های اصلی انتقال این ویروس تماس با اشیای آلوده به ویروس
است .چون این ویروس روی اشیای مختلف مثل محصوالت کشاورزی
تا مدتی زنده میماند ،بنابراین در صورت عدم رعایت مالحظات بهداشتی و
تماس افراد آلوده به ویروس کرونا با محصوالت زراعی و باغی ممکن
است انتقال ویروس به سایر افراد از قبیل کشاورزان ،فروشندگان و
مصرف کنندگان اتفاق بیفتد .بههمین دلیل ،الزم است گلخانه داران
نکات و توصیه های ایمنی و بهداشتی ویژه ای را رعایت کنند.
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اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با گلخانه ها و سالن های

پرورش قارچ

سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد
(فائو) ،توصیههای مهمی برای سالمت غذا و عرضه محصوالت کشاورزی
در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته اند .رعایت این توصیهها هنگام
تولید و عرضه محصوالت دامی ،باغی و زراعی توسط تولید کنندگان،

فروشندگان و مصرف کنندگان میتواند موجب تولید محصولی سالمتر
شود و از سرایت بیش تر این بیماری پیشگیری کند.
 ویروس کرونا از طریق تماس دست آلوده با چشم ،بینی و دهان
منتقل می شود.
 هنگام ورود به گلخانه و سالن از ماسک و دستکش استفاده کنید.
 هنگام خروج از گلخانه و سالن ماسک یکبار مصرف را در سطل زباله
دردار بیندازید .دستکش کار خود را نیز ضدعفونی کنید.
 هنگام کار از دست زدن به صورت جدا ً خودداری کنید.
 ویروس کرونا در سطوح مختلف از چند ساعت تا چند روز
زنده می ماند .بنابراین هر روز پس از ورود به گلخانه و سالن تمامی
سطوح مورد تماس مانند دستگیره درها ،شیرآالت ،کلید برق،
قفسه ها ،سکوها ،پنجره ها ،ابزارهای پُر کاربرد و نظایر آن را با مواد
ضدعفونی کننده و گندزدای مناسب تمیز کنید.
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 ویروس کرونا ممکن است از طریق وسایل و ابزارهای کار

مانند قیچی و بیل چه باغبانی انتقال یابد.

 در محوطه گلخانه و سالن از وسایل و ابزار شخصی استفاده کنید.
 در صورت ضرورت استفاده از وسایل و ابزار مشترک حتماً از
دستکش اختصاصی استفاده نمایید .پس از اتمام کار با هر ابزار و
وسیله مشترک ،دستکش ها را تعویض نموده و دست ها را ضدعفونی
کنید یا با آب گرم و صابون بشویید.
 با توجه به ماندگاری ویروس کرونا روی لباس ،پس از خروج
از گلخانه و سالن ،لباس کار را تعویض کنید و آن ها را در معرض
نور آفتاب و هوای آزاد قرار دهید.
 تعویض لباس کار را در محل کار انجام دهید و از بردن
لباس کار به خانه خودداری کنید.
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 در ورودی گلخانه و سالن پرورش قارچ نسبت به تعبیه

حوضچه مناسب برای گندزدایی کفش افراد یا الستیک خودروهای
وارده به محوطه واحد تولیدی اقدام نمایید.
 برای ورود به سالن پرورش قارچ یا گلخانه کفش مخصوص بپوشید.

 از ورود افراد متفرقه به محوطه گلخانه و سالن پرورش قارچ

جلوگیری کنید.

 تمامی نهاده های مصرفی مانند گلدان ها ،ظروف حمل

کمپوست ،خاک برگ ،ظروف مواد ضدعفونی کننده ،سموم و
کودها و غیره را قبل از ورود به گلخانه و سالن پرورش قارچ ،به
طور کامل ضدعفونی کنید.
 گلخانه و سالن پرورش قارچ باید تهویه مناسب داشته باشد تا

از ایجاد شرایط محیطی مناسب برای ویروس کرونا جلوگیری شود.
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 از خوردن غذا در محیط کار بدون رعایت مالحظات بهداشتی

خودداری شود.

 از حضور کارگران دارای عالیم ابتال به بیماری کرونا مانند
سرفه ،تب ،گلودرد و تنفس غیرطبیعی در محل کار جلوگیری کنید.
 گل های شاخه بریده ،گلدانها و محصوالت خوراکی مانند

سبزیجات ،صیفی جات و قارچ خوراکی را با بسته بندی مناسب و
با اطمینان از پاکیزگی دستها برداشت و بسته بندی کنید.

 هنگام برداشت محصول از دستکش استفاده کنید و قیچی

برداشت را قبل از استفاده ضدعفونی نمایید.
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 محصوالت را با وسایل چرخ دار و با حداقل دخالت دست از

گلخانه و سالن خارج کنید.

 ازعرضهمحصوالتخوراکی(قارچ،خیار،گوجه فرنگی،توت فرنگیو)...

به صورت فله ای و روباز خودداری نمایید.

 در عرضه محصوالت حتی االمکان از روشهای الکترونیکی

مبادله پول استفاده کنید .از مبادله پول نقد خودداری کنید و پس

از مبادله اسناد و چک یا استفاده از کارت بانکی ،دست خود را

ضد عفونی کنید.
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