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مقدمه

این راهنما برای پیشگیری و کنترل
بیماری کرونا (کووید  )19در مراکز پرورش
اسب و باشگاه های سوارکاری تهیه شده است .بیماری
کرونا (کووید  )۱۹نوعی بیماری ویروسی است که دستگاه تنفسی را
تحت تأثیر قرار می دهد و عالیمی مشابه سرماخوردگی ایجاد میکند.
عالیم بیماری ویروسی کرونا شامل تب ،اختالالت تنفسی و سرفه
خشک است که می تواند با آبریزش بینی ،سرگیجه ،سردرد،
گلودرد و بدن درد نیز همراه باشد و تا چند روز به طول انجامد.
شواهد نشان می دهد که حیوانات منشأ یا واسطه این بیماری
ویروسی هستند.
از سال  2010تاکنون ،برخی کشورهای اروپایی و کشورهای ژاپن و
آمریکا ابتالی اسب های بالغ به انواع دیگری از ویروس کرونا را گزارش دادند.
ولی در مورد انتقال ویروس جدید کرونا (کووید  )۱۹به اسب هنوز گزارشی
منتشر نشده است.
سالمتی شما و اسب تان در اولویت قرار دارد .رعایت اقدامات بهداشتی
نقش مهمی در پیشگیری از شیوع این بیماری خطرناک دارد.
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توصیه های الزم در مراکز پرورش اسب و

باشگاه های سوارکاری

مرتب دست های خود را با آب و صابون (ترجیحاً صابون مایع) بشویید،

یا از مواد مناسبی نظیر ضدعفونی کننده های الکلی برای ضدعفونی
دست های خود استفاده کنید.
فاصله حداقل  1/5متر را با دیگران حفظ کنید .اگر فاصله مناسب را

رعایت نکنید ،ممکن است قطرات سرفه و عطسه فرد آلوده به ویروس از
راه تنفس وارد بدن شما شوند.
از دست زدن به چشم ،بینی و دهان خودداری کنید .دست بر اثر

تماس با سطوح آلوده ممکن است حاوی ویروس باشد.

هنگام عطسه یا سرفه دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی و در

صورت عدم دسترسی با آرنج تان بپوشانید .سپس بالفاصله دستمال را در
سطل زباله دردار بیندازید.
اگر تب ،سرفه یا دشواری در تنفس داشتید ،به پزشک مراجعه کنید.

در صورت داشتن عالیم بیماری کرونا ،از حضور در مراکز پرورش اسب و
باشگاه های سوارکاری پرهیز نمایید و در خانه بمانید.
از تماس نزدیک با افراد دارای عالیم بیماری کرونا ،از قبیل تب یا

سرفه ،خودداری کنید.
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در هنگام کار ،از لباس کار مناسب قابل شستشو ،ماسک ،چکمه و

دستکش مناسب استفاده نمایید.

در استفاده از ماسک ،اطمینان داشته باشید که صورت و دهان شما
را کام ً
ال پوشانده باشد .حین کار از دست زدن به ماسک خودداری کنید.
بعد از یک بار استفاده ،ماسک یکبار مصرف ،آن را در کیسه پالستیکی
بیندازید ،گره بزنید و در سطل زباله در دار بیندازید .سپس دست هایتان
را به طور کامل بشویید.

از انداختن آب دهان در مکان های عمومی جدا ً پرهیز کنید.

از غذا خوردن در بوفه و رستوران ها در مراکز پرورش اسب و باشگاه های

سوارکاری خودداری کنید و فقط غذاهایی را بخورید که خوب پخته
شده باشند .ترجیحاً از ظروف یک بار مصرف برای صرف غذا استفاده نمایید.
نظافت اتاق پرسنل و کارگران در مراکز پرورش اسب و باشگاه های
سوارکاری باید کام ً
ال رعایت شود .ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معرض
تماس با دقت و به طور مرتب انجام شود.
پرسنل شبانه روزی در مراکز پرورش اسب و باشگاه های سوارکاری
می بایست صرفاً از وسایل شخصی استفاده نمایند.
شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار کارکنان مسئول نظافت و مهترها

انجام شود.

از انتقال لباس کار و چکمه به داخل محل سکونت به شدت پرهیزشود.
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توصیه های الزم برای کاهش
عوامل ابتال

عدم برگزاری فعالیت های آموزشی و مسابقات سوارکاری تا زمان

رفع خطر شیوع بیماری کرونا

نصب تابلو های آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی

به تعداد کافی در محل

نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست با پایه نگهدارنده به

تعداد کافی در مکان های ضروری

تهویه مناسب و مطلوب ،جداسازی فضاها با رعایت فاصله حداقل

یک متر از اسب های بیمار یا مشکوک

ضدعفونی مرتب سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار ،کف،

درها ،دستگیره درها ،شیرآالت ،نرده ها ،کلید و پریزها ،وسایل عمومی و
نظایر آن
هنگام گندزدایی و نظافت ،سالن ها و اصطبل ها باید خالی
از اسب باشند و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و تهویه

هواکش ها نیز روشن باشند.
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دفع پسماند ها باید در سطل های دردار پدالی صورت پذیرد .جمع آوری

پسماندها در کیسه های پالستیکی محکم بدون درز و نشت در دستور کار
قرار گیرد.

قبل و بعد از تماس با خوراک و کنسانتره ،حتماً دست های خود

را بشویید.

سطل ،دستمال ها و وسائل نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی

باید مجزا باشد.

از تماس مستقیم و سفر با اسب بیمار جدا ً خودداری کنید.

تدارک وسایل بهداشتی اختصاصی برای اسب ها ضروری است.
 از ترددهای غیرضروری کارگران جلوگیری شود.

تماس افراد با یکدیگر در محل اسب داری تا حد ممکن محدود شود.
زین و یراق و همچنین ملزومات دیگر اسب ها در هر بار استفاده به

طور کامل ضدعفونی شوند.

قبل و بعد از جابه جایی مواد مصرفی وارده به باشگاه ،مثل

مکمل های خوراکی و داروها ،باید کارگران دست های خود را شسته
و ضدعفونی کنند.
 جایگاه نگهداری اسب ها هر روز گندزدایی شود و
کارگران از دست زدن به درها و دیوارهای اصطبل بدون
دستکش خودداری نمایند.
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تا جایی که امکان دارد

از ترشحات دهان و بینی اسب ها
به دور باشید .هنگام کار با اسب ها از
ماسک و دستکش مناسب استفاده کنید.
ویروس کرونا می تواند در مدفوع و ادرار هم

زنده بماند .بنابراین در هنگام پاک سازی اصطبل ها رعایت موارد بهداشتی
الزامی است.
در صورتی که افراد مختلفی از اسب ها استفاده میکنند ،باید در
هر بار سواری ،بدن اسب و به ویژه زین و یراق کام ً
ال ضدعفونی شود.
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