
 

 

 

 

 

 وانیح ترشحات و گوشت و خون با تماس ، کنه گزش قیطر از کنگو – مهیکر دهنده یزیخونر تب 

 . شود یم منتقل ماریب انسان با تماس ، آلوده

 دیینما هیته یدامپزشک سازمان دییتا مورد مراکز از ، کشتار ای ینگهدار جهت را خود ازین مورد دام . 

 نشود. استفاده از گوشت های فاقد مهر دامپزشکی 

 استفاده دستکش از دام مانیزا ای ذبح هنگام درپرهیز و  از تماس با خون و ترشحات دام کشتار شده 

 .نمایید

 دیکن یخوددار دست با آن کردن له از بدن سطح یرو کنه مشاهده صورت در.  

  چهار  ساعت در یخچال )دمای صفر تا 24در صورت استفاده از گوشت دام ،پیش از مصرف به مدت

 نگهداری شود. درجه(

  در صورت تماس مستقیم با خون تازه ویا سایر بافت های دام و حیوانات آلوده و یا بروز عالیم بیماری

به  "شامل شروع ناگهانی تب،درد عضالنی و سردرد ،پرخونی مخاط و خونریزی عمومی در بدن سریعا

 مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایید

 داقل به مدت دو ماه در آب نمک نگهداری شود و پس از آن مورد استفاده قرار کیرد.پنیر تازه باید ح 

  دقیقه جوشانده و درحین  20آن را به مدت  قبل از مصرف در صورت مصرف شیر غیر پاستوریزه

 جوشندن مرتب به هم بزنید تا شیر حرارت الزم را ببیند.

  خودداری نمایید.از مصرف خامه، بستنی و کشک غیر پاستوریزه 

 .با اقدامات حفاظتی نظیر توری ظریف به در و پنجره ها از ابتال به سالک پیشگیری کنیم 

 . با دفع صحیح و به موقع زباله ها و جلوگیری از انباشته شدن آن از ابتال به سالک پیشگیری کنیم 

  مرگ حتمی =ابتال هاری 

 ی و چنگ زدن توسط حیوانات است .مهمترین راه انتقال بیماری کشنده هاری گاز گرفتگ 

 .اولین و مهم ترین اقدام پس از گزش توسط حیوانات شستشو با آب و صابون می باشد 

 


