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 ه تعالیباسم

 ((درحيات وحش کشورپرندگان بيماري آنفلوانزاي فوق حاد  مهار پيشگيري و))دستورالعمل 

و در  اينذدمهذاجر  مذ  ن  زمستان جهت زمستان گذرران  بذه کرذورمان تا آخرفصول پاييز  اواخر تابستان و در و کنار آبزي هرساله صدها هزار پرندة مهاجر آبزي

ر بذي  از درنذدگان هرسذاله پبر طبق آمار حدود دو ميليون قطعه از ايذن استخرهاي پرورش ماه  ساکن م  شوند.حت   ، خطوط ساحل  و ها و آببند ها،آبگير ها تاالب

نفلذوانزاي بي اري آ اي جديده قال ويروساز آنها مربوط به خانوادة مرغاب  سانان م  باشد که م  توانند در انت ني  سرش اري م  شوندکه حدود در کرور سايت  300

  .نق  داشته باشندفوق حاد پرندگان 

 :پيشگيري و کنترل 

ري ز گسترش بي ااپيرگيري  عنوان يك  ازمه ترين اقدامات  است که برايه هاي تاالب  و مراکز مهم تج ع پرندگان آبزي ب افزاي  حفاظت فيزيك  زيستگاه

تحقق  اري نيزز انترار بي پيرگيري ا وبرشناساي  کانون هاي احت ال  آلودگ  در حيا  وح ، اقداما  الزم جهت کنترل اين روش عالوه  انجام گيرد.با آنفلوانزا بايد

به شرح ذيل  ن مساله بايدتحقق اي به حيا  وح  کرور، صنعت طيور و ه چنين افراد جامعه جلوگيري شود. بنابراين براي  م  يابد تا از ايجاد خسارا  احت ال  آن

 گردد: ع ل

 يا تلف  وک به بي اري وحر  مركوپرندگان  هاي حساس و زيستگاه جهت ن ونه برداري ازپرندگان وحر  دراستان اداره کل دامپزشك   ه كاري با

 ساس برنامه سازمان دامپزشك  کرور.شده برا

 فذزاي  انجذام ا اري بذازمذان شذيوب بي ذ آبذ  آلذوده در کاه  ت اس بين طيور اهل )حت  انسان( با پرندگان وحر  بويژه پرندگان مهاجر آبزي و منابع

 .حفاظت فيزيك  

 ن ايذ  بذا  نحذوي ج ع آوري سريع و کامل الشه پرندگان آلوده و يا مركوک به بي اري و معدوم ن ذودن بهداشذت  آنهذا و فذدعفون  وسذايل  کذه بذه

 پرندگان در ت اس بوده است .

  ت ازديدها،ماموريب هنگام  هاي واگيرپيرگيري از بي اري  جهت دستك  و مواد فد عفون  کننده (/)استفاده از ماسکو بهداشت  رعايت نكا  اي ن

 آنها. امحاء بهداشت  الشه  ج ع آوري و زمان بويژه در واز پرندگان وحر  مركوک و يا آلوده ن ونه برداري جابجاي  و ،

 پيشگيرانه اقدامات اجرايی : 

 تاالبی و مراکز مهم تجمع پرندگان آبزيهاي  افزايش حفاظت فيزيكی زيستگاه

هذت افذزاي  حفاظذت جميليون هكتار وسعت دارند .   5/2 در حدود سايت ع ده جهت زمستان گرران  پرندگان مهاجر آبزي وجود دارد که300در ايران بي  از 

راکذز تج ذع م هذا و  زيسذتگاهفذروري اسذت آبذزي بذه کرذور و ساير مراکز تج ع پرندگان آبزي بخصوص در فصل مهاجر  پرندگان هاي مرکور  فيزيك  زيستگاه

 مراقبت قرارگيرند: پاي  و مورد مست ر بطور نحو ذيل پرندگان آبزي به 

 هاي سيار  در قالب اکيپ هاي تحت مديريت نظار  مست ر از زيستگاه حفاظت و ترديد 

  وحر نظار  دقيق بر اع ال قوانين شكار، صيدو زنده گيري پرندگان 

   بذه  دهتلذف شذتعذداد پرنذدگان در صذور  وقذوب تلفذا :  ي موجذود )عيت پرندگان آبذزدر خصوص وفمست رارائه گزارشا   وفعيت پرندگان وبررس

 وفعيت کل  پرندگان و ... ( ع ل آمده و ه اقداما  ب، محل مراهده الشه ها  نام و مختصا  جغرافياي تفكيک گونه ، 

  ها  بهداشت  الشه نجام ن ونه برداري ، ج ع آوري و امحاءهاي ذيربط جهت ا و ساير دستگاه ه كاري با ادارا  کل دامپزشك  استان 

  ، درحيا  وح  محدوده شيوب بي اري آنفلوانزا نظار  براجراي قرنطينه دردر صور  وقوب تلفا  در بين پرندگان و تاييد بي اري 

 شامل دستك ،ماسک،لباس يكبارمصرف،چك ه،سم پاش،شعله افكن و... تجهيز نيروهاي اجراي  به وسايل حفاظت فردي و فدعفون  کننده 

 واکسيناسيون دوره اي  محيط بانان و ماموران اجراي  برعليه بي اري آنفلوانزا 

 مشكوك به بيماري آنفلوانزا در حيات وحش کشور  نحوه عملكرد هنگام مواجهه با موارد 

 :به بيماري امحاء بهداشتی الشه پرندگان مشكوك و يا آلوده -1

حت ذال  گرفتذه تقذال آلذودگ  اکليه الشه ها و تجهيزا  يكبار مصرف موجود در محيط بايد بعد از استفاده و ن ونه برداري به نحو مقتض  معدوم شوند تا جلذوي ان

 مركوک  که از آنها ن ونه برداري صور  گرفته بايد به شيوه انسان  معدوم شوند: شود. ه چنين پرندگان بي ار و
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 از بين بردن الشه ها از طريق سوزاندن:-2-1

 زا م  شود. سبب از بين رفتن عامل بي اري مناسب  است زيرا حرار  به بي اري  اين روش بهترين راه براي از بين بردن الشه هاي مركوک 

  شود.  امحاءدر اين روش بايد دقت شود که حرار  به حد کاف  بوده و ت ام قس ت هاي الشه به طور کامل 

 الشه ها:بهداشتی از بين بردن الشه ها به روش دفن -3-1

 در صور  عدم امكان سوزاندن الشه ها از اين روش استفاده م  شود.

  متر است. 2حداقل ع ق گودال دفن الشه ها 

 شود. مواد فدعفون  کننده موثر ريخته بر روي الشه ها يک اليه از شيرابه آهک و يا 

  مسير زهكر  آب هاي سطح  و زيرزمين  نباشد.محل دفن الشه ها در 

  ه بذالشذه خذوار هذا  وو بهتر است با قرار دادن سنگ و شاخه درختان از دسترس  حيوانا  وحر  اليه حداقل يک متري خاک پوشانده روي الشه ها با يک

 آنها جلوگيري شود.

 سب زمين ا در ع ق منار آن محل انجام شده است ج ع آوري و به ه راه الشه هاليه سطح  خاک قس ت هاي  را که الشه در آنجا بوده و يا کالبدگراي  د

 شود. ويا با شعله افكن فدعفون  دفن 

 ي پرندگان:آنفلوانزاافزايش حفاظت فيزيكی مناطق مشكوك به شيوع بيماري -2

  هاي مست ر و پاي  مداوم منطقه بصور  روزانه. گرتازطريق ترديدحفاظت 

  و ساير حيوانا  منطقه. وحر بررس  وفعيت پرندگان 

  (.و..   الشه هاالزم براي  فدعفون  و امحاء بهداشت آماده باش نيروها و تجهيز آنها به وسايل مورد نياز )وسايل حفاظت فردي،مواد وتجهيزا. 

 :کنترل تردد افراد در مناطق مشكوك به شيوع بيماري -3

 ان.و نيروي انتظام  در هر است،منابع طبيع  هاي اهل  به منطقه با ه كاري ادارا  کل دامپزشك   مکنترل ورود وخروج افراد و دا 

 محدوده شيوب بي اري آمادگ  جهت قرنطينه. 

 مناطق مشكوك به شيوع بيماري: محدود ساختن استفاده از منابع آبی در -4

  ساختن اسذتفاده  يرگاه و محدودت اس با پرندگان بي ار و يا تلف شده بودند جهت ارسال به آزماانجام آزمايرا  تك يل  و ن ونه برداري از منابع آب  که در

 از آنها توسط جوامع محل .

 نحوه مواجهه با موارد تائيد شده بيماري آنفلوانزاي پرندگان 

ده شرکشور( همزمان با اجراي موارد ذکرر در اين حالت بعد از تائيد بيماري آنفلوانزاي پرندگان توسط آزمايشگاه معتبر)سازمان دامپزشكی 

 ذيل نيز ضروري است. اقداماتانجام 

 اعمال محدوده هاي بهداشتی:  -1

م  شود کذه در  راف آن تعريفدر هنگام وقوب بي اري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در يک منطقه که از اين به بعد کانون آلودگ  خوانده ميرود محدوده هاي  در اط

امپزشك  در هر ا ادارا  کل ديبايد يكسري اقداما  انجام شود. الزم به ذکر است که انجام اين اقداما  با ه كاري و ه اهنگ  سازمان دامپزشك  کرور و اين مناطق 

 استان صور  م  گيرد.

1-1-Restricted zone : 

ن اد و ستد و جابجذاي  پرنذدگاکليه رفت و آمد ها تحت کنترل بوده و هرگونه د کيلومتر به مرکزيت کانون آلودگ  است بايد 10در اين محدوده که دايره اي به شعاب 

 انا  خودداري کنند .روز از ت اس با پرندگان اهل  يا ساير حيو 3زنده در اين محدوده م نوب است و افرادي که در اين منطقه قرار دارند بايد حداقل تا 

2-1- Protection zone : 

ندگان شوند و پرمحاء بهداشت  اتلف شده اين محدوده  به ه راه پرندگان ومعدوم لومتر در اطراف کانون آلودگ  که کليه پرندگان زنده اهل  کي 3محدوده اي با شعاب 

کذانون هذاي  نذوانن هذا بذه عموجود در زيستگاه ها و واحد هاي پرورش طيور صنعت  و يا سنت  مورد پاي  مداوم  قرار گرفته ودر صور  تائيد آلودگ  آنها ايذن مكذا

 گردد. در اين منطقه جلوگيري م  اهل  يا حيوان خروج هر نوب پرنده و ورود و شوند.از جديد آلودگ  تعيين م 
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 شرايط حمل و نقل پرنده:-2

 Protection zoneر ناحيذه کليه ح ل و نقل طيور اهل  و يا محصوال  آنها بايد با نظار  کامل سازمان دامپزشك  و اخر مجوزهاي آن سازمان انجذام شذود. البتذه د

عذالوه  ن وباغ پرندگا ح وباغ هاي   براي  قابل اجرا نيست. الزم به ذکر است که ح ل و جابجاي  پرندگان وحر  و زينت  بخصوص هاصوالَ هيچ گونه جابجاي  پرند

 مجوز هاي ح ل و نقل سازمان دامپزشك  نيز نياز دارد. مجوز سازمان حفاظت محيط زيست به بر

 پاکسازي و ضدعفونی: -3

يط زيسذت و چذه شده چه در مح رعايت موارد پاکسازي و فدعفون  در نقاط  که بي اري مراهده،با توجه به احت ال انتقال مكانيك  عامل بي اري آنفلوانزاي پرندگان 

 فروري است. مواردي که در اين رابطه بايد رعايت شوند عبارتند از: محل نگهداري پرندگان وحر  غيرقابل رهاسازي درطبيعتدر 

 :حيات وحش 

 راه الشه ها يا به تنهاي  سوزانده شوندکليه لوازم و تجهيزا  يكبار مصرف و قابل سوزاندن به ه .       

 وسايل نقليه فدعفون  شوند. ا  کالبدگراي  ، البسه، چك ه ها وتجهيز 

  يط محذ بذا سذازگاروثرابتدا شعله افكن  و سپس توسذط مذواد فذدعفون  کننذده مدرصور  امكان بعد از ج ع آوري مواد آل  باق  مانده از پرنده، محدوده

 فدعفون  شود. زيست

 .سطح خارج  ظروف ن ونه گيري و کيسه ها توسط ترکيبا  فدعفون  کننده موثر فدعفون  شوند 

 ر پيشگيرانه اقدامات موث اطالع رسانی و: 

 و يا در موارد مشكوك به بيماري در حيات وحش:قبل از وقوع بيماري آنفلوانزاي پرندگان 

 ها: ادارات کل حفاظت محيط زيست استان -1

 گاه  يافتن از وفعيت بي اري در کرور، جهان و کرورهاي ه سايهآ. 

   چك ذه ،مذواد ،تجهيز محيط بانان و نيروهاي اجراي  به وسايل حفاظت فردي و تجهيزا  امحذاء بهداشذت  الشذه )دستك ،ماسذک و لبذاس يكبذار مصذرف

ر عليذه وهذاي اجرايذ  بذنيروهاي اجراي  و پيگيري واکسيناسذيون مسذت ر نيرفدعفون  کننده ،شعله افكن و... ، تاکيد بر رعايت اصول بهداشت فردي توسط 

 آنفلوانزا ، هاري وکزاز از طريق مرکز بهداشت استان.

 تر از ل و حفاظذت بيرذآمادگ  الزم جهت مقابله با بي ذاري از طريذق کنتذرکسب آموزش نيروهاي اجراي  در مورد  نحوه مقابله با بي اري در حيا  وح  و

 .هاي آب  و تاالب  کرور و محل هاي تج ع پرندگان وحر  بخصوص پرندگان مهاجر آبزيزيستگاه 

 و زنده گيري پرندگان وحر  بخصوص در صور  اعالم م نوعيت شكارو صيد پرندگان . نظار  دقيق بر اع ال قوانين شكار، صيد 

 قرنطینهنمايي ا ز محدوده 

  ا
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  ل  بي اريگزارش موارد احت اانجام اقداما  پيرگيرانه وت جهازج له اداره کل دامپزشك  استان ه كاري و ه اهنگ  با سازمان هاي ذيربط. 

 اي بهداشت  و زيست محيط  به آنانافزاي  آگاه  شكارچيان پرندگان وحر  و ع وم مردم در رابطه با بي اري مرکور و توصيه ه. 

 

 محيط بانان و مامورين اجرايی حيات وحش کشور : -2

 ه جوار و کرورهاي ه سايه هاي آگاه  از وفعيت بي اري در کرور،استان. 

 هاي پيرگيري از آن. شناخت عاليم بالين  بي اري و راه 

 ريهذت ن ونذه بذرداجبا مذامورين اداره کذل دامپزشذك  اسذتان ، امحاء بهداشت  الشه ها،ه كاري تلفا  غير عادي وفعيت پرندگان وحر  و توجه ويژه به 

 وگزارش سريع و دقيق به اداره کل حفاظت محيط زيست استان مربوطه.

 ت و يذا هذا در حيذا  وحذ  ، محذدودي سازمان حفاظت محذيط زيسذت درخصذوص نحذوه مقابلذه بذا بي ذاري اطالب از آخرين روش ها و دستورالع ل هاي

 م نوعيت شكار،صيد يا زنده گيري پرندگان وحر  و نظار  براجراي آنها.

 ول بهداشت فردي.رعايت اص 

 شكارچيان پرندگان وحشی: -3

 وطه.استان مربو دامپزشك  ادارا  کل حفاظت محيط زيست  محيط بانان و اعالم موارد مركوک و تلفا  غير متعارف در پرندگان وحر  به 

 دداري از ه پرنذده و خذومركوک به بي اري)عدم ت ذاس مسذتقيم بذا پرنذده بي ذار ويذا الشذ رعايت اصول بهداشت  هنگام مواجهه با پرنده بي ار و يا تلف شده

 .جابجاي  آنها(

  ن وحر .،صيد يا زنده گيري پرندگاشكار و ها در حيا  وح  بي اري پيرگيري ازتوجه جدّي به قوانين سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص 
 

 در حيات وحش: پرندگان فوق حاد وقوع بيماري آنفلوانزاي در هنگام-2

 ها: ادارات کل حفاظت محيط زيست استان -1-2

 .اطالب رسان  از وفعيت بي اري در کرور و منطقه 

 و زنده گيري پرندگان وحر  شكار، صيد هاي صادره مبن  بر محدوديت و يا م نوعيت  و دستورالع ل نظار  دقيق بر اع ال قوانين. 

  قرنطينه ها، کنترل تردد افراد در مناطق آلوده و پر خطر و ه چنين افزاي  حفاظت فيزيك .ترديد اقداما  امنيت  نظير اع ال 

 ا  ظت و مديريت حيذحفا)دفتر و تنوب زيست  معاونت محيط زيست طبيع  پرندگان وحر  به وفعيت و سالمت يا تغيير در  اعالم سريع تلفا  غير عادي و

بذه منظذور اقذداما   و شبكه هذاي بهداشذت و درمذان و دانرذكده هذاي علذوم پزشذك استان دامپزشك  اداره کل ر زمينه نظيذيربط در اين  هاي  دستگاه ( ووح 

 هاي الزم. ترخيص  وه كاري

 .پيگيري تركيل جلسا  مديريت بحران در استان با محوريت استاندار ويا فرمانداران محترم 

 مذورد  و وسذايل به وسايل حفاظت فردي نظيردستك ،ماسک و لباس يكبار مصرف ،چك ه و مواد فذدعفون  کننذده ي اجرا يروهايو ن تجهيز محيط بانان

 .شعله افكن بيل و بيلچه و آهک، ازج لهبراي امحاء بهداشت  الشه ها نياز 

 امحذاء  بذراي ي و تجهيذزا استفاده از وسايل حفاظت فذرد با ايرانتوسط  تاکيد بر رعايت اصول بهداشت فردي و محيط بانان و نيروهاي اجراي  پرتيبان  از

 .هابهداشت  الشه 

 ذاري و عذدم اطالب رسان  به جوامع محل  مجاور منذاطق در خطرآلذودگ  و شذكارچيان در خصذوص وفذعيت بيهاي ذيربط در مورد  ه اهنگ  با دستگاه 

 استفاده از منابع آب  آلوده در مناطق مرکور.

 رين اجرايی حيات وحش کشور:محيط بانان و مامو-2-2
 منطقه. بخصوص در اطالب از وفعيت بي اري و آخرين کانون هاي آلودگ  در کرور و 

 ه پرنذدگان الشذ ج ذع آوري دگان مهاجرآبزي منطقذه جهذت کنتذرل منطقذه وهاي پرندگان وحر  بخصوص پرن پاي  مست ر زيستگاه افزاي  حفاظت فيزيك  و

 .به منظور ن ونه برداري کل دامپزشك  اداره با ه كاري و مركوک به بي اري

  وسايل حفاظت فردي  با رعايت اصول بهداشت  و استفاده از امحاء بهداشت  الشه پرندگان وحر  تلف شدهج ع آوري و. 
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 پرندگان مهاجر در محدوده فعاليت خود به اداره کل حفاظت محيط زيست استان مربوطه. رايه گزارش مست ر از وفعيت سالمتا 

 يذا م نوعيذت  هذا در حيذا  وحذ  ، محذدوديت و سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص نحوه مقابله با بي اري اطالب از آخرين روش ها و دستورالع ل هاي

 نظار  براجراي آنها. و گيري پرندگان وحر ه شكار،صيد يا زند

 .رعايت اصول بهداشت فردي 

 شكارچيان پرندگان وحشی:-3-2

   و بهداشت  در زمان ت اس با پرنده وحر  و عدم ت اس با پرنده تلف شده يا بي ار.رعايت اصول حفاظت 

  ق عذداد و محذل دقيذتمنطقذه بذا ذکذر نذوب پرنذده، يا دامپزشك   گزارش سريع و دقيق تلفا  غير عادي پرندگان وحر  به نزديكترين واحد حفاظت محيط زيست

 مراهده.

  مربذوط بذه  رههذاي صذاد و دسذتورالع ل رعايذت قذوانين بي ذاري وپيرذگيري ، مبذارزه و کنتذرل توجه جدّي به قوانين سازمان حفاظت محيط زيست در خصذوص

 يا زنده گيري پرندگان وحر . صيدشكار، و يا م نوعيت محدوديت 

 :آموزش 

 ليه شرح ذباد پرندگان  فوق ح يآنفلوانزا ي اريمقابله با ب و يريرگيپ يبه منظورانجام اقداما  الزم برا ي اجرا يروهايجهت آموزش ن  دوره آموزش يسرفصل ها

 است:

 وح  کرور: ا يح ي اجرا نيبانان و مامور طيمح

 وح  ا يدرح آنفلوانزا ي اريب از يريرگياصول پ •

 آنفلوانزا درپرندگان  ي اريب  نيبال ميباعال ي آشنا •

 ي اريالشه پرندگان مركوک به ب  امحاء بهداشت و  فدعفون يروش ها •

 رگاهيوانتقال ن ونه هابه آزما يپرندگان ،ن ونه بردار يريزنده گ يروش ها •

 ياصول بهداشت و حفاظت فرد •

   و جوامع محل :پرندگان وحر انيشكارچ

 وح  ا يح در آنفلوانزا ي اريازب يريرگياصول پ 

 ياصول بهداشت و حفاظت فرد 

 پرندگان وحر يريزنده گ اي ديشكار، ص تيم نوع ايو  تيصادره مربوط به محدود يو دستورالع ل ها نيقوان تيرعا  

 وتنوب زيست  معاونت محيط زيست طبيع 
  حيا  وح  حفاظت و مديريتدفتر

 هاي حيا  وح  گروه بي اري


