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 .ضًَذ ٍاوسیٌِ ة ّپبتیت علیِ ثز هیجبیست رختطَخبًِ ٍ خذهبت پزسٌل ولیِ .1

  ثبیذ الجسِ ٍ هلحفِ آٍری جوع ٌّگبم ثِ وبروٌبى ، ّب هیىزٍارگبًیسن پزاوٌذگی ٍ ّب آئزٍسل تَلیذ  اس جلَگیزی ثزای .2

 .ًوبیٌذ اجتٌبة سدگی ضتبة اس ٍ داضتِ وبهل آراهص ، آٍری را جوع الجسِ خَردگی، ثْن  ٍ دادى تىبى  ووتزیي ثب

 فزدی حفبظت ٍسبیل اس آلَدُ ّبی ٍهلحفِّب  لجبس جبثجبیی درٌّگبم ثبیذ ٍ رختطَیخبًِ خذهبت وبروٌبى ولیِ .3

 .وٌٌذ استفبدُ( هحبفظ گبى ٍ دستىص هبسه، هبًٌذ)

 ٍوثیف آلَدُ لسوت.)گیزد لزار ٍسط در آلَدُ لسوت وٌٌذ وِ جوع را طَری الَدُ هلحفِ آٍری جوع ٌّگبم در .4

 (ًىٌذ سزایت هلحفِ ّبی لسوت ثمیِ ثِ آلَدگی وِ ًحَی ثِ تویش آٍردُ لسوت ثِ  را هلحفِ

 استبًذارد،هلحفِ احتیبطبت اغَل ثب رعبیت هَاد آلَدُ ثِ آغطتِ ٍالجسِ هلحفِ آٍری جوع درٌّگبم خذهبت وبروٌبى .5

اس الػبق ثزچست حبٍی عجبرت عفًَی ٍ ًبم  ٍپس سدُ راگزُ آى درة گذاضتِ سردرًگ ًبیلَى هذوَررا داخل ٍالجسِ

 .دٌّذ تحَیل ٍاحذرختطَیخبًِوثیف  لسوت راثِ دارآى درة ثیي  ثخص ثب

 .است الشاهی ضستطَ اس لجل رختطَیخبًِ ٍاحذ پزسٌل تَسط لٌژّب دستِ ثٌذی . .6

 وزیوِ دٌّذُ خًَزیشی تت)CCHFاثَال، ٍاگیزدارهبًٌذ خطزًبن ّبی ثیوبری ثِ ثیوبرهطىَن ثستزی درغَرت .7

 ٍالجسِ اسهلحفِ ثبیست هی هطبثِ،پزسٌل خذهبت عفًَی ّبی ٍسبیزثیوبری( پزًذگبى آًفلًَشای)avian fluٍ(وٌگَ

 .ًوبیٌذ عول عفًَت وٌتزل ایشٍالسیَى دستَرالعول ٍهطبثك ًوبیٌذ ثیوبراستفبدُ ثزای یىجبرهػزف

 ٍ دٍگبًِ ٍاوسي ، B ّپبتیت ٍاوسي درخػَظ هزتجط وبروٌبى ثز ٍاوسیٌبسیَى عفًَت ٍاحذوٌتزل هسئَل .8

 .ًوبیذ هی ثبیگبًی وبروٌبى پزًٍذُ رادر هزثَطِ هستٌذات ٍ ًظبرت آًفلًَشا ٍاوسي لشٍم درغَرت

 .ًوبیٌذ هی الذام اثالغی دستَرالعول ثزاسبس هزتجط وبروٌبى استیه ًیذل هَارد ثزٍس درغَرت .9

 ٍاحذ لیست چه ٍ ثبسدیذ را رختطَیخبًِ ٍ ثخطْب ّفتگی غَرت ثِ ٍاحذ آى وبرضٌبسبى ٍ هحیط ثْذاضت هسئَل .10

 .ًوبیٌذ هی هطزح هحیط ثْذاضت وویتِ در را آًْب ًمع هَارد هطبّذُ غَرت در ٍ تىویل را رختطَیخبًِ

 هسئَلیت ّب ٍ اختیبرات:

 هحیط ٍاحذ ثْذاضت ثِ گشارش ارائِ ٍ آهَسش،ًظبرت : رختطَیخبًِ هسئَل ـ

 .هحیط ثْذاضت وویتِ  ثِ گشارش ارائِ ٍ ثبسدیذ:  هحیط ثْذاضت هسئَل ـ

 .هحیط ثْذاضت اسٍاحذ ٍاغلِ ّبی گشارش درخػَظ گیزی تػوین ٍ ثزرسی : هحیط ثْذاضت وویتِ ـ

 ٍاحذ رختطَیخبًِ هسئَل ثِ هَارد ًمع گشارش ّبٍ اسثخص الجسِ آٍری جوع: پزسٌل خذهبت ـ

 هزتجط وبروٌبى ٍاوسیٌبسیَى پیگیزی عفًَت : ٍاحذوٌتزل هسئَل -

 :مرتبط امکاوات
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 راٌّوـبی  ثیوبرسـتبى،  تجـبرة  ثیوبرستبى، هحیط ثْذاضت ٍضعیت چه لیست ثیوبرستبى، اس ثْزُ ثزداری ٍ تبسیس آییي ًبهِ

 جْـبًی  ثْذاضـت  سـبسهبى  تَسـط  هٌتطزضذُ ثیوبرستبى عفًَتْبی ثیوبرستبًی،راٌّوبی رختطَیخبًِ اس هزالجت ًظبم وطَری
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 تْیِ وٌٌذُ/ تْیِ وٌٌذگبى

 هٌْذس الْبم تمَایی

 ثْذاضت هحیط( هسئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذیهٌْذس 

 ثْذاضت هحیط( وبرضٌبس)

 هحوذ تمی جَدوی

 (سَپزٍایشر وٌتزل عفًَت)

 اثالغ وٌٌذُ تػَیت وٌٌذُ تأییذ وٌٌذُ

 هٌْذس الْبم تمَایی

 ثْذاضت هحیط( هسئَل ٍاحذ)
 اعضبی وویتِ ثْذاضت هحیط ثیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبى دوتز 

 )ریبست ثیوبرستبى(

 


