




 (CCHF)تب خًَریسی دٌّدُ کریوِ کٌگَ 

اس ثیوبری ّبی  تت خًَزیشی دٌّذُ کزیوِ کٌگَ

ثَدُ ٍ   یزٍسی هطتزک ثیي اًسبى ٍ دام ٍ

 هی ثبضذ.ٍیزٍس کٌِ سخت  آى، هخشى اصلی

 

 

دقیقِ اس ثیي  30درجِ سبًتی گزاد ثِ هذت  56هقبٍهت ٍیزٍس در ثزاثز حزارت کن است ٍ در دهبی   

  .کٌذ درجِ هقبٍهت هی 40رٍس در دهبی  10در خَى ثِ هذت  ٍ رٍد هی

ثٌبثزایي در هحیط  ،تزکیجبت اسیذی هقبٍهت ًذارد در ثزاثز ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّب خصَصبً ٍیزٍس

   .اسیذی ایجبد ضذُ پس اس جوَد ًؼطی در گَضت اس ثیي هی رٍد

 : عالئن بیواری در دام

  .داهْب ثٌذرت ػالئن کلیٌیکی ًطبى هی دٌّذ •

تت ثِ هذت یک ّفتِ در دام دٍام هی یبثذ ٍ پس اس آى دام ثِ ػٌَاى  ،در اثز ػفًَت خًَی •

 .کٌذ ٍیزٍس را اس خَد دفغ هی ،ًبقل ثیوبری

  .ضَد، پز خًَی یب خَى ریشی دیذُ هی گْگبّی در حبلت حبد در هخبطبت •

 

 

 

 



 : عالئن بیواری در اًساى

سزدرد، درد ضذیذ ػضالت، ثی اضتْبیی، درد پطت تت ًبگْبًی، ثذى درد، کَفتگی، ضؼف،  •

 حذقِ چطن، تزس اس ًَر، تَْع، استفزاؽ، گلَدرد،  دل درد

 تغییزات خلقی هثل ثیقزاری ٍ افسزدگی  •

 

 

 

 

                                  : اًتقال بِ دامراّْای 

 انتقال از طریق گسش کنه ای از گونه هیالوما  •

 یا ترشحات مبتالیان با خونانتقال ازطریق تماس  •

 : اًتقال بِ اًساىراّْای 

 اًتقبل اس طزیق گشش کٌِ آلَدُ •

 اسطزیق  لِ کزدى کٌِ •

 آلَدُ ثبفتْبی تزضحبت ٍ خَى، ،توبس هستقین ثب الضِ گَضت •

 تٌفس افزاد هجتال خَى ٍ ،توبس ثبتزضحبت •

  ّبی آلَدُ تٌفس در توبس ثب دام •

 



                 :گرٍّْای در هعرض خطر 

 پز خطز ضبهل: ّبی گزٍُ ّوِ افزاد جبهؼِ احتوبل اثتال ثِ ثیوبری را دارًذ.

 چَثذاراىداهذاراى ٍ  •

 ّب کبرکٌبى داهپشضکی داهپشضکبى ٍ •

 ّب ، قصبثبى ٍکبرکٌبى کطتبرگبُسالخبى  •

 ّب پزستبراى، ثْیبراى ٍکبرکٌبى ثیوبرستبى ،پشضکبى •

 ّب ٍکجبثی ّب کبرکٌبى رستَراى •

 :  دٍرُ کوَى

رٍس ثِ طَل هی اًجبهذ کِ ثِ دًجبل 9اس یک تب سِ رٍس ٍ حذاکثز  دٍرُ ثذٍى ػالهت ثیوبری هؼوَالً

 رٍس ًیش گشارش ضذُ است.  13توبس ثب ثبفتْب یب خَى آلَدُ تب 

 ّا : پیشگیری ازبیواری در دام

 ثْسبسی جبیگبُ دام جْت جلَگیزی اس تخوگذاری ٍ تکثیز کٌِ ّب •

 ثخصَظ در فصل فؼبلیت کٌِ ّب ّب ثذى ٍ جبیگبُ دامسوپبضی  •

 جوغ آٍری کَد ٍ فضَالت داهی  ٍ خبرج ًوَدى اس داهذاری •

 پبکسبسی داهذاری اس اضیبء هتفزقِ جْت جلَگیزی اس تخوگذاری کٌِ •

 ّبیی کِ هَاسیي ثْذاضتی را رػبیت ًوی کٌٌذ ػذم خزیذ  دام اس کبًًَْبی ثیوبری ٍ داهذاری •

  رٍس 14ّبی خزیذاری ضذُ ٍ قزًطیٌِ ثِ هذت  دامسن پبضی ثذى  •

 



 : پیشگیری بیواری در اًساى

 جذا ًگبُ داضتي جبیگبُ دام اس هحل سًذگی  •

 خَدداری اس لِ کزدى کٌِ ثب دست یب رٍی ثذى دام •

 خَدداری اس توبس ثذى ثب تزضحبت ٍ خَى دام •

 َدداری اس کطتبر دام در هحلْبی غیز هجبس خ •

تْیِ گَضت هَرد ًیبس اس هحلْبی هطوئي ٍ تحت  •

 داهپشضکی ًظبرت 

سبػت در یخچبل  24ًگْذاری گَضت تبسُ ثِ هذت  •

 ٍسپس استفبدُ 

رٍضْبی حفبظت ضخصی در توبس ثب تزضحبت ٍ  •

 ، هبسک ٍ ػیٌک(حیَاى )پَضیذى دستکص ، لجبس ثلٌذ، چکوِخَى 

 رٍضْبی حفبظت ضخصی اس گشش کٌِ ٍ حطزات •

 رفت ٍ آهذ در هحلْبی کطتبر غیز هجبس خَدداری اس •

سبػت در  44، کلیِ ثِ هذت بم ًٍین پختِ. ًگْذاری جگز، قلتاجتٌبة اس خَردى جگز خ •

 یخچبل ٍ سپس استفبدُ اس آى

 اطالع رسبًی ػوَهی ٍ آهَسش افزاد در هؼزض خطز •

 سبیزآالیص دام ٍ رػبیت اصَل ایوٌی درهَقغ توبس ثبگَضت تبسُ،جگز •

 



 اجساد:دفي بْداشتی 

تَصیِ هی ضَد اس دستکص ضخین الستیکی ثِ ػٌَاى جفت دستکص دٍم )الیِ رٍثی(  •

 استفبدُ ضَد.

 .ُ ضَدذاطزافص پبضی درصذ را ثِ جسذ ٍ 1/0هحلَل  •

 ثستِ ضَد.جسذ را درکیسِ هخصَظ جٌبسُ قزار دادُ ٍهحکن  •

 پبضیذُ ضَد.را ثِ کیسِ جٌبسُ  1/0هحلَل سفیذ کٌٌذُ  •

اگز کیسِ هخصَظ جٌبسُ در دستزس ًیست جٌبسُ را در پبرچِ کتبًی دٍ الیِ آغطتِ ثِ  •

یب ثب ًَارچسپ پالستیکی کبهال  ضَدًبیلَى پیچ  ُ پیچیذُ سپس کبهالًکٌٌذسفیذ  1/0هحلَل 

 ثستِ ضَد.

 درهاى بْارستاىشبکِ بْداشت ٍ 

 (56321014)تلفي  ٍاحد پیشگیری ٍ هبارزُ با بیواریْا

 


