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 -1خالل السنوات األخرية ،ازداد اإلقرار بالفريوسات كأسباب مهمة لألمراض املنقولة عن طريق األغذية .فالفريوسات هي كائنات دقيقةة تلفة
من حيث حجمها ،وهيكفلها ،وخصائصها البيولوجية عن البكلرييا .كما أن الفريوسات تعلمد حصةرا تكاررهةا عفة األعاةا احلاضةنة اةا ،واةا
أفافياتها من حيث الكائنات واخلاليا احلاضنة .وقد تنلقل هذه الفريوسات بطرق خملففة ،أي عرب املسارات اللنفسية أو الربازية -الفموية .وقد تنلقةل
الفريوسات البررية بصورة مباررة من نسسان ن ى خخر ،ناما أياا بصورة غري مباررة عرب امليةاه ،أو ااةوا  ،أو الةبةة ،أو األسةطو ،أو األغذيةة املفورةة
بالفريوس .كذلك ،تنلقل بعض الفريوسات (الفريوسات احليواسية املنرأ) مةن احليةوان ن ى اإلسسةان .وقةد أظهةرت بياسةات مةن الدراسةات األخةرية أن
حاالت العدوى بفريوسات تنلقل عن طريق األغذية رائعة جدا أحنا عديدة من العامل ،عف الرغم من اللدابري القائمة والة تهةدب برةكل رئيسةي
ن ى تقفيص اللفوث اجلررومي.
 -2والفريوسات املعوية البررية ال يُبفَغ عنهةا برةكل كةبري باعلبةار أسهةا تسةهم موجةات تفرةي األمةراض املنقولةة عةن طريةق األغذيةة هةي
النوروفريوس  Norovirusوالفريوس الكبدي الوبائي أل  .وأما الفريوسات األخرى مثل الفريوس الدوار ( ،)rotavirusوالفةريوس الكبةدي الوبةائي ،E
وفةةريوس  ،Aichiو ،sapovirusو ،enterovirusو ،coronavirusو ،parvovirusو adenovirusفةةيمكن أن تنلقةةل أياةةا عةةن طريةةق األغذيةةة.
وأرارت األدلّة املروية ن ى أن قائمة الفريوسات املنلقفة عن طريق األغذية قد تكون أطول .واسلنادا ن ى أعراض املرض ،ميكن جتمية هةذه الفريوسةات
رالث جمموعات :ترمل األو ى الفريوسات ال تسبب النزالت املعوية (مثل فةريوس سةورو)  ،والثاسيةة ترةمل تفةك الة تةىلدي ن ى االللهةاب الكبةدي
الوبائي الذي ينلقل عن طريق األمعا (مثل االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،والذي يسلنسخ الكبد) ،حني تام اجملموعة الثالثة الفريوسةات الة
تظهر األمعا البررية ناما ال تىلدي ن ى مرض سةوى بعةد اسلقااةا ن ى أعاةا أخةرى مةن قبيةل اجلهةاز العصةا املركةزي (مثةل الفةريوس املعةوي).
وأما الفريوسات الرئيسية ال تنلقل عن طريق األغذية فهي تفك ال تركل اللهابا عرب القناة اااةمية واملعويةة ،ويةلم الةلخفص منهةا الةرباز و/أو
اللقيىل ،وهي معدية لإلسسان حني تنلرر عرب اجملرى الفموي .كما أسه من الرائ اسلرار االللهابات ال ال تُظهر أعراضا ،وجيب أن يىلخذ االعلبةار
نسلاج األغذية.
 -3وجتةدر اإلرةةارة ن ى بعةةض اجلواسةةب الفريوسةات الة تنلقةةل عةةن طريةق األغذيةةة ،ون ى االللهابةةات/األمةةراض املصةاحبة اةةا الة
اسةاتيجيات اإلدارة املخلففة عن اسةاتيجيات ندارة املمرضات اجلررومية:

ةةدد

جيب أن تدخل الفريوسات ن ى خاليا حاضنة حية لللمكن من اللكارر (االسلنساخ) .وعف عكس البكلرييا ،فهي ال تلكارر األغذية .وباللةالي،
ال تسبب الفريوسات تدهور املنلج ،كما أن اخلصائص احلسية لألغذية ال تلأرر بفعل اللفوث اجلررومي.
وعف الرغم من وجود أعداد كةبرية مةن اجلزئيةات اجلرروميةة بةراز األرةخاب املصةابني بالعةدوى والةذين يظهةرون ،أو ال يظهةرون أعراضةا
(مثال أكثر من  116جزئية كل غرام من الرباز) ،أو تقيىلهم ،تكفي بعض اجلزئيات اجلررومية/املعدية (أقل من  )111فقة لفلسةبب باللهةاب قةد
يىلدي ن ى املرض.
والفريوسات املعوية البررية ،مثل النوروفريوس أو الفريوس الكبدي الوبائي أل  ،معدية جدا واسلرارها من رخص ن ى خخر يركّل امة االسلقةال
األكثر ريوعا .كذلك ،من الرائ اسلرار هذه الفريوسات بصورة راسوية بعد حصول تفوث ملصل باألغذيةة مةثال ،وغالبةا مةا يفاةي ن ى موجةات تفرةي
أوس سطاقا ومملدة الزمن.
والفريوسات غري املغفَفة ،مثل النوروفريوس أو الفريوس الكبدي الوبائي أل  ،تُغطَ بةكيبة من الربوتني تسم القفيصة .أما الفريوسات املغفَفةة،
مثل اإلسففوسزا ،ففديها قفَيصة ،ويغفّفها غرا بيولوجي يلأت من اخلفية احلاضنة .وكل من القُفَيصة والةكيبات املغفّفة تىلرر عف اسلمرار البيئة املعديةة
ومقاوملها إلجرا ات اللنظي واللطهري .غري أن الفريوسات غري املغفّفة قد تبدي مقاومة أكرب إلبطال حيويلها باملذيبات (مثل الكفوروفورم) وجتفيفها.
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والفريوسات ال تنلقل عرب اجملرى الربازي أو الفموي قد تبق األغذية أو البيئة احمليطة طوال أرهر ( الةبة ،أو املياه ،أو الةسبات،
أو الرخويات ذات الصدفلني ،أو السطوح اجلامدة املخلففة) .ومعظم الفريوسات ال تنلقل عن طريق األغذية أكثر مقاومة من البكةيا للةدابري املكافةةة
الرائعة االسلخدام (من قبيل اللربيد ،واللجميد ،وسسبة احلموضة والقفويةة ،واللجفية  ،واللرةعي باألرةعة فةوق البنفسةجية ،واحلةرارة ،والاةغ ،
واللطهري ،وما ن ى ذلك.).
ودرجات حرارة اللجميد واللربيد فظ الفريوسات ،وتُعلَبَر عوامل مهمة تزيد من ربات الفريوسات املنلقفة عن طريق األغذية البيئة احمليطةة.
وميكن الفجو ن ى اللسخني واللجفي إلبطال مفعول الفريوسات ،ناما تلف مقاومة هذه العمفيات بني فريوس وخخر .فوجود مادة عاوية ،مةن قبيةل
املواد الربازية وقاعدة األغذية ،قد يىلرر عف املقاومة النسبية لفةرارة واللجفي .
وقد تكون املمارسات اللقفيدية لغسل اليدين أكثر فعالية للخفيض نمكاسية ظهور فريوسات معديةة مقارسةة باسةلخدام مطهةرات األيةدي .وأغفبيةة
املطهرات الكيميائية املسلخدمة املنرآت الغذائية ال تبطل عف حنو فعال مفعول الفريوسات غري املغفَفة ،مةن قبيةل النةوروفريوس والفةريوس الكبةدي
الوبائي أل .
أما اسلقال الفريوسات احليواسية املنرأ عن طريق األغذية فال يلم اللبفيغ عنه عف حنو كبري كمةا هةي احلةال بالنسةبة ن ى العديةد مةن املمرضةات
البكلريية ،من قبيل السفموسيال والكامبيفوباكة ،ناما قد حيصل هذا األمر حالة الفريوس الكبدي الوبائي  Eمثال.
وبصورة عامة ،نن فةص األغذية لفكر عن فريوسات سارةئة عةن األغذيةة يطةرح
املصفوفة ،وتسلند ن ى الكر عن أمحاض سووية جررومية.

ةديا ويسةلوجب تقنيةات اسةلخراج وتركيةز تعلمةد عفة

وال تلوفر الوقت احلاضر األساليب املالئمة للقييم مسلوى نبطال مفعول الفريوسات النارةئة عةن األغذيةة األغذيةة .وقةد أدى هةذا األمةر ن ى
اسلخدام فريوسات بديفة مثل  feline calicivirusو  murine norovirusعوضا عن النوروفريوس .ولدى تقييم خيارات ندارة املخاطر ،فةنن اسةلخدام
فريوس بديل لن حياكي املقاومة لففريوسات املعنية املنلقفة عن طريق األغذية.
 -4وخالل اجلماع اخلربا الذي سُ ِظم باللعاون بني منظمة الفاو ومنظمة الصةة العاملية حول "الفريوسات األغذية" ،1مت ديد الفريوس الكبةدي
الوبائي أل والنوروفريوس كالفريوسات ال تركّل أكرب مصدر لفقفق من حيث سالمة األغذية اسلنادا ن ى وترية تفري األمراض النارةئة عةن األغذيةة،
وحدة األمراض ،مبا ذلك معدل الوفيات ،ونمكاسية اسلقااا عرب األغذية .ونن تقديرات سسبة األمراض اجلررومية ال تُعزى ن ى األغذية تةةاوح بةني
 5املائة بالنسبة ن ى الفريوس الكبدي الوبائي أل  ،و 12ن ى  44املائة بالنسبة ن ى النوروفريوس .1وتُظهر البياسات الواردة من القارات األربعة أسهةا
مسألة أساسية جمال الصةة العامة كافة أحنا العامل ،عف الرغم من أن البياسات الواردة من بفدان عديدة مبعثرة .وقد مت ديد الفريوس الكبدي
الوبائي أل والفريوس الدوار كالفريوسات األساسية املنلقفة عرب األغذية ال تسبب أمراضا حةادة ومعةدالت وفيةات مرتفعةة .وامة االسلقةال الرئيسةي
لففريوس الدوار هو من رخص ن ى رخص ،ناما املناطق ال تعاسي ظروفا رديئة من حيث النظافة الصةية قد ينلرر أياا هذا الفريوس عةرب األغذيةة
واملياه .وعف غرار الفريوس الكبدي الوبائي أل والنوروفريوس ،فنن الفريوس الكبدي الوبةائي  Eينلقةل عةرب اجملةرى الةربازي والرةفهي .وقةد وُجةد
مسىلوال عن االللهاب الكبدي احلاد امللق ّط والوبائي ،وخباصة بعض املناطق .وغالبا ما يةافق الفريوس الكبدي الوبائي  Eمبياه مفورةة ،ورُبة أياةا
بلناول حلم اإلبل الني  ،وكبد اخلنزير غري املطهو بركل كابٍ ،وبفةم الدببة الربية.

 1االجلماع املرةك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصةة العاملية ،2112 ،الفريوسات األغذية :املرورة العفمية لدعم سراطات ندارة املخاطر:
تقرير االجلماع .جمموعة تقييم املخاطر امليكروبيولوجية ،رقم .13
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 -5النوروفريوس :دث اإلصابات بفريوس ربيه سورووك عف مةدار السةنة ،وتسةبب سزلةة معويةة لةدى األرةخاب مةن كافةة األعمةار .وبصةورة
نمجالية  ،يكون املرض خفيفا سسبيا ناما قد تزداد حدته وقد يىلدي ن ى الوفاة اجملموعات ذات املخاطر املرتفعة ،من قبيل املسنني أو األرخاب الذين
يعاسون مرضا خخر .وأُفيد عن ظهور اآلرار األكرب عف الصةة العامة من جرا تفري النوروفريوس مىلسسةات مةن قبيةل املسلرةفيات ودور اللمةريض،
حيث من الرائ أن يلفر هذا الفريوس بفعل املقربة الكبرية بني املرض بيئة مغفقة .ولدى النظر حاالت اللفري ال مت اللبفيةغ عنهةا ،يظهةر
بوضوح أن ذروات اإلصابة بهذا الفريوس دث فصل الرلا  ،ناما و غري حاالت الرخويات ذات الصدفلني ،ترتب هذه احلاالت باسلرار العةدوى
من رخص ن ى خخر أو عرب مسطةات مفورة (مثل حاالت اللفري مرافق الرعايةة الصةةية) أكثةر منةه بنصةابات عةن طريةق األغذيةة .وتةةاوح فةةة
احلااسة بني  12و 42ساعة ،و معظم احلاالت تظهر األعراض بني  24و 31ساعة .وغالبا ما تلميز األعراض األو ى لإلصةابة بةالنوروفريوس حبالةة أو
عدة حاالت مفاجئة من اللقيىل القاذب ،وباإلسهال ليوم أو عدة أيام .ويزيل األرخاب املصةابون بةالنوروفريوس كميةات كةبرية مةن اجلسةيمات املصةابة
بالفريوس برازهم حني تظهر عفيهم أعراض املرض ،ناما هذا قد حيدث أياا قبل ظهور األعراض وقد تسلمر نزالة اجلسةيمات طةوال أسةبوعني أو
أكثر تقريبا بعد اخلفا األعراض ،حل لدى األرخاب الذين يلملعون مبناعة .وقد تكون فةة املرض واللخفص من اجلسةيمات أطةول لةدى األرةخاب
املعدومي املناعة .وقد دث بعض حاالت اإلصابة بالنوروفريوس من دون أن تىلدي ن ى أعراض ظاهرة ،كما أسه ال يلوفّر الوقت احلالي لقاح ضد هةذا
الفريوس.
 -6فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  :يسبب هذا الفريوس االللهاب الكبدي اجلررومي .وخيلف حدوث اإلصابة بهذا الفريوس ن ى حةد كةبري
بني البفدان وداخل البفد ذاته .ففي البفدان حيث تكون اإلصابة بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل مسلوطنة ن ى حد بعيد ،تُصةاب أغفبيةة السةكان
بالعدوى سنوات الطفولة األو ى ،حني ال تظهر أي أعراض أكثر من  01املائة من األطفال دون اخلامسة من عمرهم .ويلمل مجية الرارةدين
هذه املناطق باملناعة .أما البفدان حيث تكون اإلصابة بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل أقل ريوعاً سليجة العلماد معايري أعف جمال الصةةة
العامة من قبيل احلصول عف مياه ررب خمنة ،واإلصةاح والنظافة ،يُصاب عدد قفيل جدا من األرخاب بالعدوى طفوللهم ،حةني تبقة أغفبيةة
الراردين معرضة لإلصابة بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  .و مرحفة تالية من احليةاة (األرةخاب فةوق األربعةني مةن العمةر) ،تظهةر أعةراض
اإلصابة بهذا الفريوس أكثر من  21املائة من األرخاب املصابني ،وقد تىلدي ن ى مرض أكثر حدة .وسليجة لذلك ،يةزداد اخلطةر احمللمةل للفرةي
هذه املناطق .وتةاوح فةة حااسة هذا الفريوس بني أسبوعني عفة األقةل و 6أسةابي عفة األكثةر،
اإلصابة بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل
مبعدل  22يوما .و دث ذروة اإلصابة خالل األسبوعني السابقني لظهور الريقان ،أي لون أصفر يفون البررة و/أو األغرةية املخاطيةة .ويسةق الفةريوس
بأعداد كبرية ( 112-116جسيما الغرام الواحد) الرباز بد ا من األسبوعني األخريين من فةة احلااسة حل  5أسابي من مرحفة ظهةور األعةراض.
و املناطق ال يسلوطن فيها فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،قد يركّل األوالد عامل خطر مهم السلرار الفريوس خالل األسرطة األولية امللصةفة
باإلسلاج أو بلةاري األغذية .وقد ال تةافق بعض حاالت العدوى بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل بأعراض ،كما يلوفّر الفقاح ضد هذا الفريوس.
 -4وخالل االجلماع املرةك الذي سُظِم باللعاون بني منظمة الفاو ومنظمة الصةة العاملية حول "الفريوسةات األغذيةة" ،مت ديةد رالرةة مصةادر
رئيسية لفلفوث اجلررومي لألغذية )1( :مياه الصرب الصةي البررية/الرباز البرري )2( ،مناولو األغذية املصابون بالعةدوى و( )3حيواسةات تسلاةي
فريوسات حيواسية املنرأ ،عف الرغم من أسه جرى وص حاالت جتم بني هذه املصادر .وحاالت اجلم بني الفةريوس والسةف والة تةثري املخةاوب
األغذيةة املعةدة (اجلةاهزة لألكةل)،
األكرب من حيث الصةة العامةة كاسةت حةاالت ظهةور النةوروفريوس وفةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة
والرخويات ذات الصدفلني ،واملنلجات الطازجة.
 -2وال توجد الوقت احلاضر خيارات فعالة ،وواقعيةة ،ومصةادَق عفيهةا إلدارة املخةاطر مةن أجةل نزالةة اللفةوث اجلررةومي الرخويةات ذات
الصدفلني واملنلجات الطازجة قبل االسلهالك من دون تغيري امليزات املرغوب بها عادة األغذية .وسظرا ن ى املخةاوب برةأن اسةلمرار الفةريوس خةالل
تصني األغذية ،جيب أن تركّز االسةاتيجيات الفعالة ملكافةة الفريوس عف الوقاية من اللفةوث .وجيةب أن صةل هةذه الوقايةة أوال خةالل مرحفةة
ما قبل احلصاد لبعض املنلجات (الرخويات ذات الصدفلني ،واملنلجةات الطازجةة لالسةلهالك النية ) ،وخةالل مرحفةة احلصةاد (الفاكهةة واخلاةار
الطازجة) ،وخالل مرحفة ما بعد احلصاد ملنلجات أخرى (األغذية احملارة ،واألغذية اجلاهزة لألكل).
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 -0وتسلند األدلة عف اللفوث اجلررومي بصورة أساسية عف الكر عن احلمةض النةووي الةريا/احلمةض النةووي الصةبغي اجلررةومي سةيما أن
العديد من الفريوسات ال تنلقل عن طريق األغذية ال ميكن أن تُسلزرَع بركل موروق املخلربات وقد وُضعت أساليب كمية وربه كمية خاصة بلفاعل
نسزيم البفمرة امللسفسل لفنسخ العكسي الوقت الفعفي ملخلف حاالت اجلم بني األغذية والفريوسات تكون حساسة وحمددة .والكرة عةن احلمةض
النووي الريا/احلمض النووي الصبغي اجلررومي ال مييز بني جسيمات جررومية معدية وغري معدية ،كما أن سلةائج االخلبةار قةد تةلغري حسةب املنةلج
الغذائي ،وتوزع الفريوس داخل مصفوفة الغذا  ،ووجود مثبطات للفاعل نسزيم البفمرة امللسفسل واألهم هو وجود درجة من الريبة برةأن اتصةال احلةدود
الدسيا لفكر بسالمة املنلج .وينبغي أن يُصادَق عف اللكنولوجيات اجلزيئية مصادقة كامفة ،كما جيب أن يُةدَد اسلخدامها املقصود وتفسةريها برةكل
واضو .و احلالة املثف  ،جيب أن يكون املخلرب الذي جيري الفةص معلمدا.
القسم  - 1اةهداف
 -11اادب األساسي من هذه اخلطوط اللوجيهية هو تقديم اللوجيهات برأن كيفية الوقايةة مةن تواجةد فريوسةات معويةة برةرية ،أو اإلقةالل مةن
األغذية .وتوفّر اخلطوط اللوجيهية مرورة لفةكومةات حةول
وجودها األغذية ،وبصورة خاصة النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل
نطار ملكافةة الفريوسات املعوية البررية األغذية ،وخباصة النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،بهةدب محايةة صةةة املسةلهفكني
وضمان املمارسات العادلة جتارة األغذية .وكذلك ،توفّر هذه اخلطوط اللوجيهية معفومات مهمةة لصةناعة األغذيةة ،واملسةلهفكني ،وأطةراب معنةيني
خخرين .واملعفومات املقدَمة هذه اخلطوط اللوجيهية قد تساعد أياا تقفيص خماطر األمراض ال تنلقل عن طريق األغذية وامللأتيةة عةن فريوسةات
جديدة وسارئة األغذية.
القسم  - 2الا ئق ،ااالتتخدام ،االتعرلف
1-2

الا ئق

1-1-2

الس س ب الغعائيب

 -11تنطبق هذه اخلطوط اللوجيهية عف مجي األغذية ،م الةكيز عف األغذية اجلةاهزة لألكةل ،مةن مرحفةة اإلسلةاج األولةي وصةوال ن ى مرحفةة
األغذيةة .وينبغةي أن
االسلهالك ،ملكافةة الفريوسات املعوية البررية األغذية ،وخباصة النوروفريوس وفةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة
تكمل عمفيات املراقبة ألي من املمرضات األخرى.
2-2

االتتخدام

 -12تلب هذه اخلطوط اللوجيهية ركل املبادئ العامة لنظافة األغذية (الوريقة  ،2)CAC/RCP 1-1969وجيب أن تُسةلخدَم بةاللزامن مة هةذه
املبادئ ومدوسات ممارسة أخرى ذات الصفة ،من قبيل مدوسة ممارسةة النظافةة لألغذيةة املطهةوة وسةابقة الطهةو وأمةاكن الطعةام ذات األعةداد الغفةرية
(الوريقة  ،)CAC/RCP 39-1993ومدوسة املمارسات لألمساك واملنلجات السمكية (الوريقة  )CAC/RCP 52-2003ومدوسةة املمارسةات الصةةية
امللعفقة بالفاكهة واخلار الطازجة (الوريقة  .)CAC/RCP 53-2003املفةق حول مكافةة فريوس االللهاب الكبدي الوقةائي ألة والنةوروفريوس
الرخويات ذات الصدفلني (املفةق  ،)1واملفةق حول مكافةة فريوس االللهاب الكبدي الوقائي ألة والنةوروفريوس املنلجةات الطازجةة (املفةةق )2
يكمالن هذه اخلطوط اللوجيهية ،وتوفّر توصيات نضافية حلاالت اجلم احملددة بني الفريوسات والسف .
3-2

التعرلوئ

الوساس املعوي البنري  -نسه فريوس يلكارر اجملرى املعدي واملعوي ،أو الكبد ،ويلم اللخفّص منه الرباز و/أو اللقيةىل لةدى اإلسسةان .وهةو
ينلقل بصورة خاصة عرب املسار الربازي-الفموي ،كما أسه مع ٍد لإلسسان.
املاتجئ ال ئزجب  -أي الفاكهة واخلار الطازجة املزروعة احلقول (بغطا أو مةن دون غطةا ) ،أو منرةآت حمميةة (سظةم الزراعةة األحةواض
املائية أو الدفيئات الزجاجية).
اة علب اجلئهزة لألكل  -أي طعام يلم تناوله سيئا أو أي أغذية يلم تناواا ،أو تصنيعها ،أو خفطها ،أو طهوها ،أو نعدادها بطريقة أخرى بركل مةن
األركال ،ويلم تناواا بركل عادي من دون خطوات أخرى ،مبا يزيل الفريوسات أو يقاي عف قابفيلها لفلسبب بعدوى
2

أرقام األقسام ممارفة للفك ال

املبادئ العامة لنظافة األغذية (.)CAC/RCP 1-1969
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امليئه الافيوب  -أي املياه ال ال تعرض سالمة األغذية ن ى اخلطر خالل اسلخدامها.
القسم  - 3مرح ب اإلنتئج اةاّلي/الصيد
اةهداف :وص اإلطار الذي حيصل فيه اإلسلاج األولي ،و ديد جواسب خملففة من عمفيات اإلسلاج ال ينبغي مراقبلها لفلخفية مةن نمكاسيةة نصةابة
األغذية بلفوث جررومي.
التربلر املا قي :قد تصبو األغذية مفورة خالل مرحفة اإلسلاج األولي بفعةل امليةاه ،أو الةبةة ،أو حاويةات الصةيد ،أو أدوات مفورةة بةالرباز ،أو اللقيةىل،
أو بسبب مناولي األغذية.
1-3

الافئ ب البيئيب

 -13ينبغي ديد املصادر احمللمفة لفلفوث اجلررومي البيئة قبل املباررة بأسرطة اإلسلاج .فمصادر اللفوث اجلررةومي لألغذيةة موقة اإلسلةاج
األولي تام املياه ،والةبة ،والسماد (املعالَج بطريقة غري مالئمة) ،واألمسدة العاوية أو األمسدة املفورة بالرباز البررية املصةدر ،أو مقربلهةا مةن أسرةطة
نسلاجية أخرى قد تىلدي ن ى سيل أو فياان مياه مفورة بالفريوسات .وال جيب أن جيةري اإلسلةاج األولةي لألغذيةة أمةاكن حيةث قةد يفاةي وجةود
الفريوسات ن ى تفوث جررومي لألغذية .وتقييم الظروب البيئية مهم بصورة خاصة ألن خطوات املراقبة الالحقة خالل اإلسلاج قد ال تكون مالئمةة إلزالةة
اللفوث.
2-3

اإلنتئج الافيف ملصئ ر اة علب

 -14ينبغي محاية مصادر األغذية من اللفوث الربازي واللقيىل ،أو من اابا اجلوي امللأتي عن اللقيىل.
 -15نن مصدر املياه املسلخدَمة لإلسلاج األولي ،وأسفوب توصيل املياه قد يىلرران عف خطر تفوث األغذية خالل اإلسلةاج .وينبغةي عفة املةزارعني أن
يبةثوا عن مرورة مالئمة برأن جودة املياه وأساليب توصيفها لإلقالل من احلمال اللفةوث بالفريوسةات .كةذلك ،جيةب أن تكةون امليةاه املسةلخدمة
اإلسلاج األولي لفمنلجات الطازجة ملمارية م اسلخدامها املقصود ،وأالّ تعرض ن ى اخلطر سالمة األغذية ،وأن تُسةلخدَم بةالفجو ن ى األسةفوب املالئةم.
وخالل مج األغذية أياا ،جيب اسلخدام املياه النظيفة ،لغسل هذه األغذية مثالُ ( .أسظر اخلطوط اللوجيهية ملنظمة الصةة العامليةة برةأن االسةلخدام
اآلمن لفمياه الصرب الصةي ،والفاالت البررية واملياه الرمادية ،اجلز :2اسلخدام مياه الصرب الصةي الزراعةة -منظمةة الصةةة العامليةة 2116
ISBN 92 4 154683 2, v.2; www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg2/en/index.html؛
واخلطةةةوط اللوجيهيةةةة ملنظمةةةة الصةةةةة العامليةةةة برةةةأن االسةةةلخدام اآلمةةةن مليةةةاه الصةةةرب الصةةةةي ،والفاةةةالت البرةةةرية وامليةةةاه الرماديةةةة
.http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546840_eng.pdf
 -16وقد لوي األمسدة الطبيعية عف فريوسات بررية ممرضة تسلمر ألسابي أو أرهر .والعالج املالئم من قبيةل تطبيةق العالجةات بةاحلرارة ،أو
العالجات الكيميائية أو البيولوجية لفمواد احليوية الصفبة ،واألمسدة العاوية ،واملنلجات الثاسويةة لفنفايةات سةوب يقفّةل مةن خطةر بقةا الفريوسةات
البررية احمللمفة حية .وينبغي عف املزراعني أن يبةثوا عن املرورة املالئمة برةأن اسةلخدام ومعاجلةة لفمةواد احليويةة الصةفبة ،واألمسةدة العاةوية،
واملنلجات الثاسوية لفنفايات.
 -14وال جيب نجرا عمفيات الةبية املائية أماكن معرضة لفلفوث مبياه الصرب الصةي ،وخباصة أماكن نسلاج املنلجةات املعةدة لالسةلهالك،
من دون معاجللها عف حنو أكرب.
3-3

املائالب ،االتخزلن ،االرتحيل

 -12تلف أساليب الصيد حسب ميزات املنلج .وجيب تطبيق تدابري مكافةة حمددة لإلقالل من خطر اللفوث بالفريوسات املرافقة لألسفوب.
 -10وجيب أن تكون األجهزة ،واألدوات ،واحمللويات املسلخدمة الصيد سظيفة و حالة جيدة.
4-3

التافيف ،االصيئنب ،االافئ ب الصحيب النخصيب خالل اإلنتئج اةالي

 -21أُسظر القسم ( 6اإلصةاح) والقسم ( 4النظافة الصةية الرخصية) هةذه الوريقةة مةا خيةص اإلصةةاح والنظافةة الصةةية الرخصةية خةالل
اإلسلاج األولي.
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القسم  - 4املانطة :التصميم ،ااملرا
اةهداف :جيب أن يلم تصميم األجهزة واملنرآت ،وبناؤها ،وترييدها مبا يامن نمكاسية تنظي هذه األماكن وتطهريها عند احلاجة.
التربلر املا قي :عدم القدرة عف اللنظي واللطهري قد تىلدي ن ى اسلمرار الفريوس مبا قد يفاي ن ى تفوث األغذية.
4-4

املرا

4-4-4

املرا ااملراحيض اخلئصب أئلافئ ب الصحيب النخصيب

1-4-4-4

مرا التغيس ااملراحيض

 -21جيب أن تلوفّر مرافق النظافة والصةة لامان احملافظة عف درجة مالئمة ومقبولة من النظافة الصةية الرخصية.
 -22قد ترهد مرحفلا الصيد واإلسلاج تدفقا مومسيا لفعمال من أجل تفبية حاجات املنلجني ،وقد تلففان حسب اخلالب املنلجات .ويلمثل اخلطةر
املالزم عف صعيدي املزرعة واإلسلاج عدم توفّر أعداد كافية من املراحيض ومرافق غسل األيدي السليعاب هذا اللدفق .ويلعين عف مىلسسةات األغذيةة
أن تامن توفّر املرافق املالئمة ،عف أن تكون جاهزة لالسلعمال وتسلجيب ن ى معايري النظافة الصةية املناسبة.
 -23وجيب أن تسلجيب مرافق النظافة والصةة ن ى الرروط اللالية:
أن تكون موجودة عف مقربة من مكان اإلسلاج؛
أن تكون موجودة أماكن ملامخة ألماكن اللصني  ،من دون وجود منفذ مبارر نليها؛
أن تكون بأعداد كافية السليعاب املوظفني؛
أن تكون مصممة بركل مالئم لامان اللخفص الصةي من النفايات؛
أن تكون مصممة حبيث متن أي تسرب املياه اجلوفية ،أو ن ى احلقل الزراعي؛
أن تكون مزوَدة بوسائل مالئمة لغسل األيادي وجتفيفها؛
أن يلم احلفاظ عفيها حالة سظافة جيدة ،و حالة تصفيو جيدة؛
أن تُنظَ وتُطهَر عف حنو مالئم (أُسظر  ،6-2برامج اللنظي )؛
وأن تكون منفصفة لفايوب واملوظفني املنرأة ،عند اإلمكان.

 2-4-4-4مرا

سل اليدلن

 -24جيب أن تكون مرافق غسل اليدين مزودة مبنظّ لفيدين (صابون) .وعند اإلمكان ،جيب أن تكون هذه املرافةق مةزودة بصةنابري تعمةل مةن دون
ملسها باليد ،ومبناديل ذات اسلخدام واحد لفةىلول دون نعادة تفوث اليدين بعد تنظيفهما .كذلك ،ينبغي أن تكةون اللعفيمةات اخلاصةة بغسةل اليةدين
وجتفيفهما ظاهرة بوضوح جلمي مسلخدمي هذه املرافق.
 -25وجيب أن تلواجد مرافق غسل اليدين وجتفيفهما مواق مالئمة ،أماكن نعداد األغذية ونسلاجها وذلك لامان وصول مناولي األغذيةة نليهةا
بسهولة .وجيب توفري مرافق لغسل اليدين عف مقربة رديدة من املراحيض عف أن حيلم مركزها عفة املةوظفني اسةلخدامها قبةل أن يعةودوا ن ى مكةان
مناولة األغذية.
القسم  - 5مراقبب التنغيل
اةهداف :جيب أن تا عمفيات اللجهيز ن ى املراقبة ملن تفوث األغذية بالفريوسات.
التربلر املا قي :نن اللدابري الوقائية ملكافةة املخاطر ال مت اللعرب نليها قد تساعد اللخفي من اللفوث بالفريوسات.
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مراقبب خمئطر اة علب

 -26نن مكافةة الفريوسات املعوية البررية ،من قبيل النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،األغذية ،يلطفّب تطبيقا صارما لةنظم
مراقبة النظافة الصةية وال ميكن اإلرارة نليها مبمارسات النظافة اجليدة ،ونجرا ات العمفيات الصةية املوحدة .وهذه الربامج الاةرورية ،نضةافة ن ى
تدخالت يلم اللثبت من صةلها كال تركّل جز ا من سظام يرتكز عف سظام فيل املخاطر وسقطة اللةكّم احلرجة ،تةوفّر نطةارا ملكافةةة الفريوسةات
املعوية.
2-5

اجلوانب الرئيسيب يف نفم مراقبب الافئ ب الصحيب

1-2-5

أرامج املراقبب العئمب

 -24جيب اللخفّص من أغذية قد تكون مفوَرة جبسيمات من اللقيىل أو بهبا جوي حيلوي عف جسيمات مةن اللقيةىل .كمةا ينبغةي تقيةيم أي أغذيةة
ملسها رخص مريض للةديد ضرورة اللخفّص منها .فاألغذية ال ملسها رخص مصاب بالنوروفريوس خالل ذلك اليةوم (أو قبةل يةوم) جيةب أن تُعلَبَةر
مصدرا لفخطر عف أن يُنظر نمكاسية اللخفّص من املنلجات املعنية .و حالة األغذية ال ملسها رخص مُصاب بفةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي
أل  ،ينبغي النظر األغذية األخرى ال متّت مناوللها قبل أسبوعني عف األقل من حدوث املرض ،ألن هذا الفريوس قد يبفغ ذروته قبةل أسةبوعني
عف األقل من ظهور األعراض .و هذه احلالة ،ينبغي النظر أياا نمكاسية اللخفّص من األغذية املعنية.
 -22و حال مت تلب خرار تفري املرض وصوال ن ى املنرأة ،جيب أن ُتلَخذ مجية اخلطةوات الاةرورية إلجيةاد املصةدر ،ونزالةة الفةريوس ،وتةال
حاالت تفري املسلقبل.
2-2-5

نفم رقئأب حمدّ ة ل عم يب

1-2-2-5

مراقبب الوقت ااحلرارة

اللربيد واللجميد :ال جيب أن تُعلَبَر عمفيات اللربيد واللجميد مالئمة ملكافةة الفريوسةات املنلقفةة عةن طريةق األغذيةة نذ أسهةا ال تقفّةص نمكاسيةة
العدوى بالفريوس ن ى مسلويات تُعلَبَر خمنة.
املعاجلة باحلرارة :نن خرار معاجلة نمكاسية العدوى بالفريوس باحلرارة األغذية تعلمد ن ى حةد بعيةد عفة سةوع الفةريوس (أو فصةيفله الفرعيةة)،
وعف مصفوفة األغذية واملسلوى األساسي لفمفورات اجلررومية .ونجرا ات الطهو ال تصل فيها احلرارة الداخفيةة لألغذيةة ن ى  01درجةة مئويةة عفة
األقل ملدة  01راسية تُعلَبَر عالجات مالئمة لفقاا عف نمكاسية اإلصابة بالفريوس معظةم األغذيةة .غةري أن الطهةو اخلفية  ،مةن قبيةل اللبخةر ،أو
اللذبيل  ،فقد ال تكون مالئمة إلبطال نمكاسية اإلصابة بالعدوى ال تىلدي ن ى أغذيةة غةري خمنةة .والبسةةة اللقفيديةة (مةثال  63درجةة مئويةة ملةدة 31
دقيقة ،أو  41درجة مئوية ملدة دقيقلني) أكثر فعالية من البسةة حبرارة عالية لفةة قصرية (أي  42درجةة مئويةة ملةدة تةةاوح بةني  15و 21راسيةة)،
والغالّت املمارفة مبعامل  3لوغ 11عف األقل إلبطال مفعول النوروفريوس .ناما وسظرا ن ى احلمال اللفوث مباليةني اجلسةيمات اجلرروميةة وجرعةة معديةة
ببعض اجلسيمات اجلررومية فق  ،فةل البسةة اللقفيدية قد ال تكون مالئمة إلبطال مفعول النوروفريوس األغذية املفورة .ويُعلَبَر اللعفيةب اللجةاري
عالجا مالئما لفقاا عف قابفية العدوى اجلررومية األغذية.
2-2-2-5

اخل وا اخلئصب أئلعم يب

 -20لقد أظهرت عمفيات عديدة قدرتها عف اللخفي من محل الفريوس بعض املواد الغذائية ،ناما قد تلف ن ى حد بعيد حسب سوع الفةريوس
وفصيفله الفرعية ،ومصفوفة الغذا  ،وموق الفريوس مصفوفة الغذا  .وباللالي ،فنن هذه العمفيات لن تكون مالئمة حبد ذاتها حلماية املسةلهفك ،نامةا
حني يلم اجلم بني العمفيات فنن تأرريها املةاكم قد يعزز مسلوى نبطال مفعول الفريوسات املوجودة .وجيب أن تا عمفيات اجلمة بةني أسةاليب
اللجهيز ن ى مصادقة صارمة لامان محاية املسلهفك.
الغسيل :نن غسل مكوسات األغذية أو منلجاتها باملياه املعاجلة (األرعة فوق البنفسجية ،األوزون ،الكفورين ،نخل ).أو غري املعاجلةة ،قةد ال يكةون
فعاال نذا كان سطو األغذية خرنا ،أو مكسورا ،أو منقّرا ،أو حني تكون الفريوسات داخفية.
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اللخفي من احلموضة/القفوية :الفريوسات املعوية البررية مسلقرة جدا عند مسةلويات ملدسيةة جةدا لفةموضةة والقفويةة .وقةد يةلم نبطةال مفعةول
فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل بأكثر من  3لوغ  11فق عند مسلوى محوضة وقفوية أدس من  ،3وهو مسلوى ليس دائما مقبوال لفجةودة احلسةية
لألغذية.
تفيض سراط املياه :قد يسرع سراط املياه معدالت تدهور الفريوسات أو نبطال مفعواا ،نامةا تعلمةد تأررياتهةا عفة قابفيةة العةدوى بةالفريوس
األغذية (أو عف ساقالت العدوى) ن ى حد بعيد عف سوع الفريوس (أو فصيفله الفرعية) ومصفوفة الغذا وباللالي ،ال ميكن اعلبار سراط املياه تدبريا عامةا
فعاال لفلخفي من األمحال اجلررومية الوقت احلاضر .ومن رأن جتفي الفريوسات املعوية البررية عف سطوح معدات اللجهيز أن تقفّةص عيةارات
الفريوسات.
الاغ اايدروسلاتي املرتف  :نن تأرريات الاغ اايدروسلاتي املرتف عف قابفية اإلصابة بعدوى الفريوس األغذية تلوقّة ن ى حةد بعيةد عفة
سوع الفريوس (أو فصيفله الفرعية) ومصفوفة الغذا  ،ناما ميكن أن تُعلَبَر تدبريا لفلخفي مةن األمحةال اجلرروميةة بالنسةبة ن ى بعةض أسةواع الفريوسةات
املوجودة قواعد حمددة.
اللرعي باألرعة فوق البنفسجية :نن اللرعي باألرعة فوق البنفسجية ال يقفّص من العدوى واإلصةابة بةالفريوس غةري أن فعاليلةه تلوقة ن ى حةد
بعيد عف وجود الفريوس عف سطو الغذا  ،وسوع الفريوس (أو فصيفله الفرعية) ومصةفوفة الغةذا  .وال ميكةن أن يُعلَبَةر تةدبريا لفلخفية مةن األمحةال
اجلررومية عف األغذية أو فيها .وميكن أن يكون اللرعي باألرعة فوق البنفسةجية فعةاال إلبطةال مفعةول الفريوسةات عفة األسةطو جمةال اةري
األغذية ،ونبطال مفعول الفريوسات املياه أو اابا اجلوي.
 -31حني جيري وض تكنولوجيات جديدة أو يلم اجلم بني عدة عالجات لفقاا عف الفريوسات ،ينبغي املصادقة عفيها عرب اجلم املالئةم بةني
بني األخطار واألغذية قبل تنفيذها سفسفة نسلاج األغذية .وينبغي تقييم فعاليلها من خالل اسلخدام اخلبارات العدوى بالفريوس عند اإلمكان .وحةني
ال تلوفر هذه االخلبارات لفريوسات حمددة ،جيب اللفكري نمكاسية اسلخدام فريوسات بديفة مالئمة ،أو الفجو ن ى اخلبارات جزيئية ميكن أن تقةيم
تراج سسخ جينوم الفريوس .وجيب أن جيري تقييم النلائج بعناية سيما أن الفريوسات البديفة ال اكي دائما مقاومة الفريوسات املقصودة املنلقفة عةن
طريق األغذية .وقد تا بعض العالجات لفموافقة املسبقة من جاسب السفطات املخلصة.
3-5

شراط املوا الوار ة

 -31واملكوسات النيئة املفورة بالفريوسات قد تىلدي ن ى تفوث أيةدي منةاولي األغذيةة ،وأغذيةة أخةرى ،أو أسةطو االتصةال باألغذيةة .ومةن األفاةل
اسلخدام مكوسات سيئة من املزودين أو مصاس نسلاج تلب سظاما مالئما إلدارة سالمة األغذية.
4-5

التع يب

 -32نن أسواع عديدة من اللعفيب تهدب ن ى احلد من امو البكلرييا أو الطفيفيات ال تكون فعالة ضد الفريوسات البررية ألن هذه الفريوسةات ال تنمةو
األغذية.
6-5

اإل ارة ااإلشراف

 -33يلوجب عف املدرا واملررفني أن يفهموا أهمية تطبيق ممارسات النظافة اجليدة ،والصةة والنظافة الصةية الرخصية ،جواسب من قبيل:
توفّر مرافق مالئمة لفنظافة الصةية؛
االملثال لفلعفيمات اخلاصة بغسل األيادي؛
نقصا من املوق مناولي األغذية أو أي رخص ،مبا ذلك األطفال ،الذين يُظهرون أعراض النزلة املعوية أو االللهاب الكبدي أل  ،أو األرةخاب
الذين هم مرحفة الرفا من هذه العدوى (أُسظر القسم )4-2؛
كيفية تنظي وتطهري األسطو عند تفورها.
7-5

الوثئئ االسجال

 -34يوص برصد نجرا ات املراقبة املسلخدمة لففريوسات من أجل ضمان فعاليلها املسلمرة.
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إجراءا السحب

 -35واسلنادا ن ى مسلوى اخلطر احملدد املصاحب لوجود فريوسات أي منلج غذائي ،ميكن أن يُلخذ قرار بسةب املنلجةات املفورةة مةن السةوق.
وجيب أن تىلخذ االعلبار احلاجة ن ى نعالم اجلمهور ونصدار اللةذيرات ذات الصفة.
القسم  - 6املانطة :الصيئنب ااإلصحئح
اةهداف :توفري مرورة حمددة برأن الصياسة الوقائية ،وخباصة نجرا ات اإلصةاح بعد حدوث تقيىل ،أو نسهال ،و/أو اللبفيغ عن حالة اللهاب كبدي.
التربلر املا قي :من احمللمل أن يسبب اللقيىل/اإلسهال ،واألرخاب الذين يسقطون الفريوسات ،تفورا واس النطاق ملواق نسلاج األغذية ،وجيةب اتةاذ
اللدابري لفقاا عف هذا اللفوث.
1-6

الصيئنب االتافيف

ئم

1-1-6

 -36جيب أن تا منرأة األغذية جمموعة من اإلجرا ات يلبعها املوظفون حني يلواجدون أمام حالة تقيىل أو نسهال يلخفّفها تصري القي أو املواد
الربازية عف األسطو ،وتلناول اللدابري احملددة ال يلعني عفة املة وظفني اتاذهةا لفلقفيةل مةن نمكاسيةة اسلرةار اللفةوث ولزيةادة تعةرض املةوظفني،
واألغذية ،واألسطو ن ى املواد القيئية أو الربازية.
1-2-6

إجراءا اأتئليب التافيف

اللنظي واللطهري:
 -34جيب أن تكون كل منرأة قد ورقت اإلجرا ات العادية اخلاصة باللنظي واللطهري ،عف أن جيري اللنظي دائما قبل اللطهري .ويوص أياةا
بأن تا املنرآت نجرا ً للطهري األسطو ال قد تكون مفورة بفريوسات معوية ،مةن قبيةل النةوروفريوس أو فةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة .
وجيب أن حيصل اللنظي واللطهري مباررة بعد كل حالة تقيىل املوق أو الغرب ،بعد اإلفادة عن أي أعةراض لفنزلةة املعويةة ،أو األعةراض الة
ترري ن ى نصابة أي موظ باللهاب كبدي .وكذلك ،جيب أن ترمل عمفية اللنظي واللطهري مجي األسطو املرلبه أن تكةون مفورةة بالفريوسةات،
مرافق النظافة الصةية واملراحيض و(كلةدبري وقةائي) أمةاكن نسلةاج األغذيةة (مثةل املعةدات ،واألدوات ،وااواتة  ،وألةواح الكومبيةوتر ،ومسةكات
األبواب ،نخل ،).حني تسلمر الفريوسات باللواجد اللقيىل ،واابا اجلوي ،واملواد الربازية وقد تبق معدية لفةة طويفة.
 -32وبصورة مثالية ،وبسبب اللعرض ن ى مواد معدية جدا ،ينبغي ارتدا األغراض األحاديةة االسةلعمال مةن قبيةل القفةازات ،أو أقنعةة الوجةه ،أو
املراويل ،أو الرباسس خالل فةة اللنظي واللطهري من جاسب رخص مدرَب عف تنظي املعدات املفورة .وجيب معاجلة أي اسسكاب أو تفةوث بةاملواد
الربازية أو القيئية بصورة فورية ،كما ينبغي نيقاب مناولة األغذية املكان ذاته .وميكن أن تُسلخدَم املواد املاصة من قبيةل املنارة واملناديةل الورقيةة
لفةد من اسلرار السوائل املفورة ،ناما جيب اللخفّص منها بعةد ذلةك بصةورة مالئمةة أكيةاس بالسةليكية مغفقةة مةثال ،حبيةث ال تنقّةل العةدوى ن ى
األغذية ،أو األسطو ،أو املوظفني.

تطهري السطو:
جيب أن تُنظَ األسطو دائما قبل اللطهري لامان اللطهري الفعال .ومن أجل تطهري السطو ،فنن حمفوال حيلوي عف كفورين فعال بأقل من
-30
 1111جز املفيون ،أو ما يعادله ،يُطبَق من  5ن ى  11دقائق بدرجة حرارة عادية يبين تفياا بأكثر من  3لوغ  11العدوى .واحملاليل املركبة من
اايبوكفورايت مفافة .وميكن اسلخدام حماليل راسي أكسيد الكفورين بصةورة بديفةة بةكيةزات عفة مسةلوى  211جةز املفيةون .واحملاليةل أكالةة
وجيب أن تُغسَل بركل جيد من عف أسطو اللماس م األغذية بعد ذلك ،مثةل الغسةل مبيةاه سظيفةة .وجيةب أن تَُلخَةذ االحلياطةات املالئمةة خةالل
تنظي أو تطهري الغرب ،أو املعدات ،أو األدوات ملن تفوث األغذية مبياه الغسيل ،ومواد اللنظي  ،واملطهةرات .وال جيةب أن يبةدأ نعةداد األغذيةة
نالّ بعد تطهري كامل.
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 -41وقد بينت اللجارب أن العالج بهيدروجني البريوكسايد امللبخر بةأكثر مةن  111جةز املفيةون ملةدة سةاعة واحةدة فعةال ملكافةةة البكلرييةا،
واجلراريم ،وجمموعة من الفريوسات مبا فيها فريوس السنجابية ،والفريوس الدوار ،والفريوس الغدي ،والنوروفريوس اجلةرذي .وميكةن أن يُطبَةق هةذا
العالج عف مجي الغرب ،مبا فيها املطابخ ،ويىلدي ن ى تطهري أسطو خملففة من قبيل الصفب غري القابل لفصدأ ولوح اللأطري ،وهو يرةكّل حةالّ بةديال
أقل اسلهالكا لفوقت لفلطهري اليدوي باسلخدام حمفول الكفورين.
 -41واللرعي باألرعة فوق البنفسجية بأكثر من  mWs/cm2 41يسبب تفياا بأكثر مةن  3لةوغ 11فةريوس  feline calicivirusوفةريوس
 ،murine norovirusوقد اسلُخدم كنموذج ل فنوروفريوس البرري ،وميكةن األخةذ االعلبةار هةذا العةالج لفلخفية مةن العةدوى اجلرروميةة عفة
السطوح ،و البها اجلوي ،و املياه.
 -42وتفلقر معظم املطهرات األخرى لفسطوح ن ى الفعالية (أي أسها تسبب باسلمرار تفياا بأقل من  3لوغ 11العةدوى) ضةد الفريوسةات املعويةة،
حسب الةكيزات ال يوصي بها املصنعون و أوقات اللعرض .ومن املسفّم به أن أغفبيةة املطهةرات الكيميائيةة املسةلخدمة حاليةا البيئةة املىلسسةية
واملنزلية ،و صناعة األغذية ال تبطل بصورة فعالة مفعول النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  .وميكن األخذ االعلبةار مركّبةات و/أو
أساليب جديدة نذا ما أظهرت سراطا ملكافةة اجلراريم بأكثر من  3لوغ 11لففريوسات غري املغفّفة اخلبارات النواقل املوحدة ،ويوافَق عف االسةلخدام
عف سطوح اللماس م األغذيةة .أمةا سلةائج اسةلخدام الفريوسةات البديفةة لفنةوروفريوس البرةري ،وخباصةة فةريوس  feline calicivirusوفةريوس
 ،murine norovirusتقييم املطهرات ،فيجب أن تُفسَر بعناية نذ قد تُظهر هذه الفريوسات البديفةة خصةائص ماديةة وكيميائيةة خملففةة مقارسةة
بالنوروفريوس.
2-6

أرامج التافيف

 -43جيب أن ترمل برامج اللنظي واللطهري مواد اللطهري ونجرا ات تنظي وتطهري حمددة (مبا فيها غسل الصةون بصورة يدوية وخليةة) قةادرة
عف نبطال مفعول الفريوسات املعوية ،وأن ترمل قائمة بكل السطوح الواجب تطهريها (اُسظر القسم  .)2-1-6وجيةب أن توضة هةذه الةربامج (مبةا
ذلك أمسا املطهرات ،وحجمها ،ومسلوى تركيزها ،والوقت ،ودرجة احلرارة ،و/أو مسلوى احلموضةة/القفويةة الواجةب تطبيقهةا ،واملعةدات الواجةب
اسلخدامها) .وحني تكون عمفية اللنظي واللطهري ضرورية ملكافةة تفوث جررةومي حملمةل ،يوصة بلةوفري توريةق ورصةد دقةيقني لعمفيةة اللنظية
واللطهري.
4-6

إ ارة الاوئلئ

 -44جيب اللخفّص من األغذية ال قد تكةون مفورةة جبسةيمات جرروميةة حبيةث يُمنة أي متةاس بةني هةذه األغذيةة وأي رةخص ،أو أغذيةة،
أو سطوح أغذية.
القسم  - 7املانطة :الافئ ب الصحيب النخصيب
اةهداف :من مناولي األغذية من تفويث األغذية بالفريوسات ،وخباصة بالنوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبةائي ألة  ،بسةبب ضةع مسةلوى
النظافة الصةية الرخصية.
التربلر املا قي :قد ينرر مناولو األغذية اجلراريم ،وكمية الفريوسات املعدية تكون ملدسية جدا .وتربز احلاجة ن ى فةرض سظافةة صةةية رخصةية صةارمة
عف مناولي األغذية ،وخباصة لفةىلول دون اإلصابة بالنوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل .
1-7

احلئلب الصحيب

 -45قد تُعزى حاالت اإلسهال واللقيىل ن ى عوامل معدية (مثل النوروفريوس ،والسةفموسيال) أو غةري املعديةة (مثةل اللوكسةنيات) .نامةا ينبغةي اعلبةار
مجي حاالت النزلة املعوية كةاالت معدية نالّ نذا أرارت أدلة ملينة ن ى خالب ذلك .فاحلم  ،وأمل الرأس ،واإلعيا الذي يرافةق البةول القةامت الفةون
والرباز غري الصفب ،أو الريقان ،تدل مجيعها عف وجود اللهاب كبدي وبائي ينبغي اعلباره أياا حالة معدية .وباللالي ،ينبغي من األرخاب الةذين
يُظهرون األعراض املذكورة أعاله من مناولة األغذية ،ومن اللواجد املوق  ،من أجل اللخفي من احلمال اسلقال أي مواد معدية عرب األغذية.
 -46يرج العودة ن ى القسم اخلاب باملقدمة اذه اخلطوط اللوجيهية لالطّةالع عفة فةةات احلاةاسة والعةدوى بةالنوروفريوس وفةريوس االللهةاب
الكبدي الوبائي أل .
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املرض ااإلصئأئ

 -44ومناولو األغذية الذين يُظهرون أعراضا سريرية لفنزلة املعوية ،أو أعراض اللهاب كبدي حاد ،جيب أن يُمنعوا من مناولة األغذية ،وملس سةطوح
اللماس م األغذية ،واملعدات الغذائية ،وال جيب أن يلواجدوا موق تعرض األغذية لفهوا  ،وذلك بهدب اللخفي من احلمةال اسلرةار الفريوسةات
املعوية البررية ،أي النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  .كذلك ،جيب أن يغادر العمال مكان مناولة األغذية ،نذا أمكن ،قبل أن تبدأ
حالة اللقيىل أو اإلسهال ،و مجي األحوال مباررة بعد حدوث هذه احلالة .ويلعين عف أي رخص يُظهر أعراض االللهاب الكبةدي احلةاد أن يطفةب
مرورة طبية.
 -42وال جيب أن يُسمو لألرخاب املصابني بنزلة معوية العودة ن ى العمل نالّ بعد فةة ال يُظهرون فيها أي أعراض لإلسهال واللقيىل .وأما األرةخاب
املصابون باالللهاب الكبدي الوبائي أل  ،فيُسمَو ام العودة ن ى العمل فق بعد تالري الريقان.
 -40وسظرا ن ى أن اسلرار الفريوسات ،من قبيل النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،قد يسلمر لعدة أسابي بعد أن تكون األعةراض
قد اخلفت (قد يبق النوروفريوس ملواجدا بعد تالري األعراض ملدة أسبوعني أو أكثر املواد الربازية لدى األرخاب الذين أُصيبوا بالعدوى مةىلخرا)،
ينبغي توفري اللدريب واللعفيمات ن ى مجي املوظفني برأن نمكاسية اإلصابة بعدوى الفريوسات املنلقفة عن طريةق األغذيةة ،وامة اسلقااةا ،وتطهريهةا،
نضافة ن ى أهمية اتباع تعفيمات صارمة ملصفة بالنظافة الصةية لفيدين مجي األوقات.
 -51حني يُظهر أحد املوظفني أعراض النزلة املعوية ،أو االللهاب الكبدي ،قةد يُصةاب موظفةون خخةرون تفةك املرحفةة (مةن دون ظهةور أعةراض
عفيهم) .وكذلك ،لدى ظهور أعراض النزلة املعوية ،أو االللهاب الكبدي عف أحد أفراد عائفة موظ ما ،قد يُصاب أحد املةوظفني بالعةدوى (مةن دون
ظهور أعراض عفيه) ،و/أو يصبو مبثابة ساقل حيمل اجلراريم املعدية رخصةه .و هةذه احلةاالت احملةددة ،مةن األهميةة مبكةان االملثةال لفلةدابري
الصارمة امللصفة بالنظافة الصةية لفيدين من أجل اللخفي من خطر اسلرار أكرب لفمرض.
 -51جيب أن يوص بلفقيو مناولي األغذية ضد االللهاب الكبدي الوبائي أل عند الارورة لفلخفي من خماطر اللفةوث اجلررةومي لألغذيةة ،مة
األخذ االعلبار احلالة الوبائية و/أو وض املناعة لدى السكان احملفيني ،أي حني يكةون فةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي منلرةرا أو حةني يكةون
مسلوى املناعة منخفاا لدى السكان مثال .وحينما أمكن وتناسب ذلك ،قد يكون من املفيد اللةقق من وض املناعة لفةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي
أل لدى مناولي األغذية.
3-7

الافئ ب النخصيب

 -52نن النظافة الصةية الرخصية لدى مناولي األغذية جوهرية .وجيب أن يعي منةاولو األغذيةة الطبيعةة املعديةة الة متيةز الفريوسةات املعويةة،
وأساليب اسلقااا ،من قبيل النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  .وسظرا ن ى أن اسلرار هةذه الفريوسةات قةد حيصةل بطريقةة منلظمةة،
جيب أن يفلزم مناولو األغذية باللعفيمات اخلاصة بغسل اليدين مجي األوقات .وينبغي تةدريب منةاولي األغذيةة ،واملةدرا  ،واملةوظفني اآلخةرين
الرركة عف هذا األمر (أُسظر القسم .)11
 -53جيب غسل اليدين وجتفيفهما قبل مناولة األغذية .والطريقة األكثر فعالية لفةىلول دون اسلرار الفريوسات تقاي بغسل اليةدين بصةورة ملأسيةة.
وباللالي ،جيب أن تُرغ اليدين بالصابون رم تُغسالن مبياه سظيفة جارية .3وينبغي اللرةجي عنةد اإلمكةان عفة اسةلخدام مناديةل اليةدين األحاديةة
االسلعمال والصنابري العامفة من دون ملسها باليد .وكذلك ،جيب أن تُغسل اليدين قدر اإلمكان مغاسل معدة اذه الغاية ،وأالّ تُغسل املغاسل املعدَة
لغسل الصةون أو إلعداد األغذية.
 -54ويلعني دائما عف كل رخص أن يغسل يديه قبل مناولة األغذية بصورة خاصة ،وبعد اسلخدام املةراحيض ،أو بعةد اللمةاس مة مةواد برازيةة
(وكذلك بعد تغيري احلفاضات ،وتنظي احلمامات) ،أو بعد اللماس م مواد تقيىل.

 3اخلطوط اللوجيهية ملنظمة الصةة العاملية برأن النظافة الصةية لفيدين جمال الرعاية الصةية ،الوريقة
http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/WHO_EIP_SPO_QPS_05.2.pdf

WHO/EIP/SPO/QPS/05.2
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 -55و حال اسلعمال القفازات ،ينبغي وض نجرا ات السةلخدام القفةازات واتبةاع هةذه اإلجةرا ات .و حةال اسةلخدام القفةازات خةالل مناولةة
منلجات غذائية ،جيب أن تكون حالة جيدة ،وسظيفة ،وصةية .وأما لدى اسلخدام قفازات أحادية االسلعمال ،جيب أن تٌرم حني تصبو ممزقة،
أو وسخة ،أو مفورة ،وأن تُسلبدَل .وحني تدخل قفازات اليدين بلماس م مواد قد تكون مفورة ،جيب وض قفازات جديدة قبةل نعةداد األغذيةة .ونن
وض القفازات أو اسلخدام السوائل املطهرة لفيدين ال يعفي الرخص من غسل يديه بركل ملأنٍ قبل وض القفازات.
 -56وينبغي أن تُغسل رياب مناولي األغذية الذين أصيبوا بالعدوى ،أو الةذين يُرةلبه بةأسهم أُصةيبوا بالعةدوى .وقةد تبةين أن مةواد اللنظية الة
تسلخدَم تقفيديا املنزل فعالة لفقاا عف اجلراريم حبرارة  41درجة مئوية.
4-7

الس وك النخصي

 -54ال جيب مناولة أغراض كالنقود أو اللذاكر ،نخل .الوقت ذاته م مناولة األغذية .وبعد أي متاس مبواد قد تكون مفورة بةاجلراريم ،جيةب أن
تُغسل اليدين جيدا .و حال اسلخدام القفازات خالل مناولة األغذية ،جيب أن توض قفازات أخرى قبل مناولة األغذية أو خالل نعدادها.
5-7

الزائراب

 -52وال ينبغي أن يلواجد أرخاب غري خموَلني ،وقدر اإلمكان ،األطفال ،مواق مناولة األغذية حيةث يةلم زراعةة املةواد الغذائيةة ،وحصةادها،
وتزينها ،ونعدادها.
القسم  - 9مع ومئ حول املاتج اقو يب املسته ك
1-9

حتدلد اجملمو ب

 -50ميكن أن يسلمر النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل لفةات طويفة األغذية .وسظرا ن ى أن توزي األغذية بني املناطق والبفدان
يعقّد قابفية تلب أرر الفريوسات ،ينبغي احلفاظ عف هوية اجملموعة وسالملها للسهيل تلب اآلرار.
4-9

قثقيف املسته ك

 -61يلعين عف البفدان أن تا برامج تثقيفية لزيادة مسلوى وعي املسلهفكني نزا خماطر الفريوسات بعض األغذية اجلةاهزة لألكةل ،مةن قبيةل
الرخويات ذات الصدفلني ال يلم مجعها قرب أماكن سكن بررية (مثل وجود مصاس ملعاجلة مياه الصرب الصةي).
القسم  - 11التدرلب
اةهداف :جيب أن يلفق مناولو األغذية العامفون جمال زراعة األغذية ،أو حصدها ،أو جتهيزها ،والذين يةدخفون بلمةاس مبارةر أو غةري مبارةر مة
األغذية ،اللدريب و/أو اللعفيمات برأن مكافةة الفريوسات املعوية مبسلوى مالئم لفعمفيات ال يىلدوسها.
التربلر املا قي :قد ال يكون مناولو األغذية عف اطّالع جيد عف العمفيات احملددة ملكافةة الفريوسات املعوية.
1-11

الو ي ااملسؤاليئ

 -61ياطف مرغفو املىلسسات الغذائية (املنلجون األوليون ،واملصنعون ،واملوزعون ،وبائعو اللجزئة ،ومنرةآت خدمةة األغذيةة/املنرةآت املىلسسةية)،
واللجمعات املهنية بدور هام توفري اللعفيمات احملددة واللدريب ملكافةة الفريوسات .ومثة حاجة ن ى زيادة مسلوى الوعي لدى أصةاب الرأن حةول
حاالت تفري الفريوسات املنلقفة عن طريق األغذية بسبب اللفوث اجلررومي.
 -62وتق عف املدرا مسىلولية تثقي موظفيهم وتدريبهم ،واحملافظة عف مسلوى وعي معين حيةال حملةوى اللةدريب ،وتطبيةق بةرامج اللنظية
واللطهري.
 -63وكذلك ،تق عف املدرا واملوظفني مسىلولية نجرا رصد لفلأكد من أن املوظفني يطبقون ممارسات سظافةة جيةدة .وترةمل عمفيةة الرصةد املراقبةة
املنلظمة إلجرا غسل اليدين من جاسب املوظفني قبل دخوام ن ى مواق مناولة األغذية.
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 -64وتق عف املوظ مسىلولية نعالم املررب أو صاحب العمل لدى نصابله حبالة نسهال أو تقيىل ،أو حني يرةلكي مةن أعةراض ترةري ن ى نصةابله
بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أو بنزلة معوية .ويلعين عف مجي املوظفني أياا االللزام بلعفي مات صةارمة ملصةفة بغسةل اليةدين لةدى العةودة مةن
املراحيض ،أو بعد اللماس م مواد برازية أو تقيىلية.
2-11

أرامج التدرلب

 -65جيب أن لوي برامج اللدريب معفومات حول ما يفي:
نحلمال أن تركّل األغذية وسيفة السلقال الفريوس نذا كاست مفورة.
املصادر واملسارات احمللمفة السلقال الفريوسات املعوية البررية.
احلمال اسلمرار الفريوس املعدي /عف األغذية املفورة وأطر نسلاج األغذية.
فةات حااسة الفريوسات املنلقفة عن طريق األغذية ،وخباصة النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل .
مدة اسلرار الفريوس خالل فةة الرفا من األعراض السريرية ،وحل بعدها ،ونمكاسية اسلراره قبل ظهور األعراض وبعدها.
اإلصابة بالعدوى عرب اللقيىل.
اإلجرا ات اخلاصة بلنظي وتطهري السطوح املفورة.
املمارسات املالئمة لغسل اليدين وأهمية االملثال الصارم لفلعفيمات اخلاصة بغسل اليدين مجي األوقات ،وخباصة بعد اللماس مة مةواد برازيةة
أو قيئية .ويُنصَو بأن يُعط كل موظ جديد الورائق امللعفقة باللعفيمات اخلاصة بغسل اليدين.
نذا كان أحد املوظفني أو أفراد عائفله مصابا مبرض جررومي ،مثة نمكاسية أن يكون موظفون خخرون أو أفراد من عائفله مصابني أياا بالعدوى.
ضرورة البقا بعيدا عن مكان العمل ،وعدم الدخول بلماس مبارر م أي أغذيةة جةاهزة لألكةل لةدى ظهةور أعةراض النزلةة املعويةة ،أو االللهةاب
الكبدي املعدي.
ضرورة نبقا األطفال بعيدا عن حقول زراعة األغذية وأماكن نعداد األغذية ،قدر اإلمكان ،املواق حيث ينلرر فريوس االللهاب الكبةدي الوبةائي
أل (سيما أسه املواق ال ينلرر فيها الفريوس ميثل األطفال املصدر األول لففريوس).
اإلجرا ات لفلخفص من املواد الغذائية املفورة.
3-11

التع يمئ ااإلشراف

جيب أن يلفقّ مجي املوظّفني اجلدد تدريبا مكثفا وتعفيمةات برةأن قابفيةة العةدوى بالفريوسةات املنلقفةة عةن طريةق األغذيةة ،واسلقااةا،
-66
وندارتها .ومن املسلةسن ندراج هذه اللعفيمات املدوسات الوطنية ملمارسات النظافة الصةية.
وكذلك ،جيب أن خيا املفلرون والسفطات األخرى ذات الصفة ال متارس اللفليش عف احلقول ،ومصةاس اللجهيةز مةا بعةد احلصةاد،
-64
ومرافق األكل ،ن ى اللدريب املذكور أعاله ،وأن يطّفعوا عف اللعفيمات.
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مكئ حب ساس االلتهئب الكبدي الوأئئي ألف االاورا ساس يف الرخولئ ذا الصد تني
املقدمب
بالنسبة ن ى الرخويات ذات الصدفلني ،يلمثل املسار الرئيسي واملورق جيدا لفلفوث باللفوث الربازي البرري مناطق الةبية والصيد .وتبين
-1
أن الفريوسات تبق من  2ن ى  11أسابي الرخويةات احليةة ذات الصةدفلني واملفورةة ،وميكةن الكرة عنهةا النسةيج اااةمي لفرخويةات ذات
الصدفلني .وقد أظهرت األدلّة األخرية ن ى أن بعض األاماط الورارية من النوروفريوس تفلصق بركل حمدد بنقاط االسةلقبال عفة سسةيج الرخويةات ذات
الصدفلني ،وهو ما قد يفسر ملاذا تبق بعض الفريوسات موجودة بعد نجرا ات اللنقية كما جيري حاليا الصناعة .وترحيل الرخويات ذات الصةدفلني
األجل الطويل ن ى مياه بيئية سظيفة قد يكون فعاال إلزالة خطر اإلصابة باملرض من جرا الفريوسات ،نامةا غالبةا مةا ال يكةون الةحيةل عمفيةا بفعةل
اللكالي اإلضافية ،أو عدم وجود مناطق سظيفة عف مقربة مقبولة من مواق الصيد املفورة .وعالوة عف ذلك ،ترري الدراسات ن ى احلمةال وجةود خطةر
اإلصابة بالعدوى حال مت اسلهالك رخويات ذات الصدفلني مفورة مل تةلم معاجللهةا بةاحلرارة بصةورة كافيةة .ولةذا ،حةني تُصةاب الرخويةات ذات
الصدفلني بلفوث جررومي ،يصبو من الصعب نزالة أو نبطال مفعول الفريوسات مةن خةالل عمفيةات فةظ اخلصةائص احلسةية لةدى الرخويةات ذات
الصدفلني .وباللالي ،جيب اتاذ اللدابري لفةىلول دون نصابة الرخويات ذات الصدفلني بلفوث جررومي من خالل سني الظةروب البيئيةة (وخباصةة
جودة املياه) مناطق اإلسلاج والصيد.
القسم  - 1اةهداف
يقدم هذا املفةق مرورة لفةكومات برةأن نطةار لفلخفية مةن فةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة والنةوروفريوس الرخويةات ذات
-2
الصدفلني ،بهدب محاية صةة املسلهفكني وضمان املمارسات العادلة جتارة األغذية .والغاية األو ى من هذا املفةق هي اللخفي من احلمال اإلصةابة
مبرض برري ينرأ من وجود فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل والنوروفريوس الرخويةات ذات الصةدفلني .كمةا أن هةذا املفةةق يةوفّر معفومةات
سوب تكون مهمة لصناعة األغذية ،واملسلهفكني ،وأطراب معنيني خخرين.
القسم  - 2الا ئق ،ااالتتخدام ،االتعرلف
1-2

الا ئق

 -3ينطبق هذا املفةق عف الرخويات ذات الصدفلني ،ويركّز عف تدابري املكافةة من أجل اللخفي و/أو منة نصةابة الرخويةات ذات الصةدفلني
بفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل والنوروفريوس بهدب احلىلول دون نصابة اإلسسان باملرض أو تفي هذا املرض.
2-2

االتتخدام

 -4يركّل هذا املفةق بعنوان مكافةة فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل والنوروفريوس الرخويات ذات الصدفلني تكمفة لفخطةوط اللوجيهيةة
برأن تطبيق املبادى العامة لنظافة األغذية عف مكافةة الفريوسات األغذية ،ويوفّر توصيات نضافية اذا اجلمة احملةدد بةني الفةريوس والسةفعة.
وجيب أن يُسلخدَم هذا املفةق أياا باللزامن م القسمني  2و 4من مدوسة املمارسات لألمساك واملنلجات السمكية (الوريقة .)CAC/RCP 52-2003
3-2

التعرلوئ

امليئه الافيوب  -أُسظر القسم 1-2من مدوسة املمارسات لألمساك واملنلجات السمكية (الوريقة .)CAC/RCP 52-2003
التاقيب  -أُسظر القسم  3-2من الوريقة CAC/RCP 52-2003

مائط الرتأيب -
الرتحيل -

أُسظر القسم  3-2من الوريقة CAC/RCP 52-2003

أُسظر القسم  3-2من الوريقة CAC/RCP 52-2003

مائط الرتحيل-

أُسظر القسم  3-2من الوريقة CAC/RCP 52-2003
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القسم  - 3اإلنتئج اةاّلي
 -5واخلطر الرئيسي املعروب ما يلعفّق بنسلاج الرخويات ذات الصدفلني هو اللفوث امليكروبيولوجي لفمياه ال تنمةو فيهةا ،وخباصةة أسةه غالبةا
ما يلم اسلهالك الرخويات ذات الصدفلني حية ،أو سيئة ،أو معاجلة جزئيا .وسظرا ن ى أن هذه الرخويات تلغذى بطريقة الةريو فنسهةا تركّةز املفورةات
حبيث تصل ن ى سسبة تركيز أعف بكثري من سسبة الةكيز املوجودة املياه البةرية احمليطة بها .ولذا فنن احلمةال اللفةوث بالبكلرييةا والفريوسةات
منطقة الةبية أمر بالغ األهمية بالنسبة للةديد املُنلج النهائي ،ويُةدد ملطفبات العمفية من حيث نجرا مزيد من اللجهيز.
 -6ومن املهم ضمان جودة املياه البةرية مناطق الةبية لفةىلول دون اللفوث اجلررةومي أو تفيفةه منةاطق تربيةة الرخويةات ذات الصةدفلني.
وينبغي نجرا مسو صةي ملناطق الةبية قبل البد بعمفيات الةبية و/أو الصيد وحني تسمو الظروب املناخية بذلك ،من قبيل املطر الغزيةر .وجيةب أن
يرمل املسو الصةي ملناطق الةبية تقييما ملصادر ممكنة لفلفوث بالرباز البرري.
و ما يفي أمثفة عن العوامل ال ينبغي اللطرق نليها خالل املسو الصةي ،واسلكمااا عند اإلمكان مبسو عف طول اخل الساحفي:

-4

موق مصايد الرخويات ذات الصدفلني وحجمها؛
سوع مصايد األمساك الصدفية (أسواعها ،وأسفوب الصيد ،ومومسية الصيد)؛
مواق تصري مياه الصرب الصةي ،وأسواعها ،وحجمها؛
مواق تدفق األسهار ،وجماري مياه أخرى قد تكون مفورة (من اخلرائ /اخلرائ املالحية)؛
مواق املراف واملواس (من اخلرائ /اخلرائ املالحية)؛
البياسات اايدروغرافية واايدرولوجية؛
البياسات امليكروبيولوجية امللاحة من عمفية رصد جودة املياه أو األمساك الصدفية ال أُجريت املنطقة ذاتها أو مناطق ملامخة؛
ومناطق االسلةمام الةفيهي.
 -2وقد يرري مسلوى اللفوث الربازي ن ى احلمال وجود فريوسات معوية بررية .وملراقبة األخطار ،من املهم ديد مناطق الةبيةة ورصةدها لاةمان
سالمة الرخويات ذات الصدفلني .وتُسلخدَم قولوسيات اإليكولي/الرباز كمىلررات لوجود تفوث بةرازي .وينبغةي تفسةري بياسةات الرصةد سةياق املسةو
الصةي ،نذ قد تلواجد الفريوسات غياب هذه املىلررات البكلريية.
 -0ولدى تفري مرض منلقل عن طريق الرخويات ذات الصدفلني بسبب ممرضات مت ديدها من قبيل النوروفريوس أو فريوس االللهةاب الكبةدي
الوبائي أل  ،وحني ال تكون املنطقة املعنية قد أُغفقت ،ينبغي الفجو ن ى اخلبار جررومي لفرخويات ذات الصدفلني أو ن ى سهج يلمارة مة ملطفّبةات
السفطة املخلصة كجز من عمفية نعادة فلو املنطقة امللأررة لامان سالمة املنلج ،عرب اسلخدام أساليب موحةدة أو أسةاليب بديفةة مصةادَق عفيهةا .وأمةا
الرروط األخرى ،مبا ذلك تفبية ملطفبات املسو الصةي ،فيجب أن يلم االسلجابة اا كررط إلعةادة فةلو املنطقةة .و أفاةل األحةوال ،جيةب أن
ترمل هذه الرروط ديد مصادر اللفوث والوقاية من حاالت تفوث مسلقبفية.
1-3

-11

الافئ ب الصحيب البيئيب
و ما خيص خماطر اللفوث اجلررومي ،ينبغي اللطرق ن ى بعض اجملاالت احملددة اللالية:

مناطق الةبية املفورة بفعل تصري مياه الصرب الصةي أو اللخفص من املواد الربازية من السفن ،واملراكةب السةياحية ،وقةوارب صةيد الرخويةات
ذات الصدفلني.
فياان من معامل معاجلة مياه الصرب ال قد تفوث مياه منطقة الةبية بعد أمطار غزيرة.
سوعية ربكة نمدادات الصرب الصةي واحلفر الصةية اخلاصة.
 -11جيب أن تُبذَل مجي اجلهود املمكنة ملن فياان مياه الصرب غري املعاجلة أو املعاجلة بركل جزئي مياه منطقة الةبية.
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 -12من رأن معاجلة مياه الصرب الصةي أن تامن تقفيصا مالئماّ لألمحال اجلررومية ،وأن تهدب ن ى قيق خفةض مفةةوظ معةدالت اإلصةابة
بالنوروفريوس ،وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل (أُسظر اخلطوط اللوجيهية ملنظمة الصةة العاملية حول االسلخدام اآلمن ملياه اجملاري واإلفةرازات
البرةةةةةرية وامليةةةةةاه الرماديةةةةةة .اجلةةةةةز  3اسةةةةةلخدام ميةةةةةاه اجملةةةةةاري واإلفةةةةةرازات البرةةةةةرية تربيةةةةةة األحيةةةةةا املائيةةةةةة-
 .http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546840_eng.pdfوعند اإلمكان ،جيب أن ترمل معاجلة ميةاه الصةرب خطةوة
معاجلة رالثة من قبيل املعاجلة باألرعة فوق البنفسجية أو بالةريو .ونن اسلخدام منطقة حمظورة لصيد الرخويات ذات الصدفلني قرب معمةل ملعاجلةة
مياه الصرب الصةي ميثل خيارا خخر قد تفجأ نليه السفطات املخلصة .وينبغي أن تُصمَم معامل املعاجلة لفلخفية مةن فياضةاسات العواصة الة قةد
تىلرر عف املصائد .كذلك ،جيب أن توض النظم لرصةد اسسة كابات ميةاه الصةرب الصةةي ،وتقةديم تبفيةغ سةري ن ى السةفطات املخلصةة ون ى صةناعة
الرخويات ذات الصدفلني التاذ اللدابري املالئمة (مثل اللوق عن الصيد).
 -13وبعد أمطار غزيرة ،خالل فةات اخلطر (من قبيل مياه صرب غري معاجلة أو معاجلة جزئيا تسربت ن ى منطقة الةبية ،أو يُرلبه أن تكةون قةد
تسربت نليها) ،و/أو بعد فياان تسببت به معامل معاجلة مياه الصرب الصةي ،ينبغي اللوق عن صيد الرخويات ذات الصدفلني لفةةة مةن الةزمن،
ن ى حني جيري تقييم املياه و/أو جودة الرخويات ذات الصدفلني منطقة الصيد ون ى حني تعةود امليةاه ن ى مسةلواها االعليةادي املنطقةة املعنيةة .و
حال وجود أدلّة عف أن املنطقة تاررت مبياه الصرب الصةي ،فنن فةص املياه أو الرخويات ذات الصدفلني لفكر عن وجةود مىلرةرات عةن تفةوث
برازي و/أو وجود النوروفريوس أو فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،وفقا مل ا دده السفطات املخلصةة أو وفقةا لةنهج مةوا ٍز لاةمان السةالمة ،قةد
يركّل خيارا قبل نعادة فلو املنطقة.
 -14وحني يصبو من املعروب أن مياه الصرب غري املعالَجة أو املعاجلة جزئيا قد تسربت ن ى منطقة الةبية ،أو يُرلبَه بأسها تسةربت نليهةا ،يوصة
بةةأن تا ة الرخويةةات ذات الصةةدفلني ال ة جةةرى صةةيدها مةةن هةةذه املنطقةةة برةةكل حصةةري ن ى املعاجلةةة بةةاحلرارة لفقاةةا عف ة الفريوسةةات
(أُسظر القسم  ،2-2-5الوريقة الرئيسية) من جاسب اجملهز قبل وضعها لفبي باللجزئة .وأما اخليار اآلخر فهو الةحيةل األجةل الطويةل أو اجلمة
بني اللنقية والةحيل وفقا ملا دده السفطات املخلصة.
 -15وعالوة عف ذلك ،جيب اتاذ االحلياطات املالئمة حلماية الرخويات ذات الصدفلني من اللفوث باملواد الربازية البررية ،وخباصة:
ال جيب رمي مواد برازية بررية من عف ظهر قوارب الصيد حول مناطق تربية الرخويات ذات الصدفلني.
جيب أت تُلخذ مجي اللدابري الارورية ملن تفوث الرخويات ذات الصدفلني مبواد برازية عف منت قوارب صيد.
جيب أن تامن املرافق واحلمامات ما يسمو باحلفاظ عف درجة مالئمة من النظافة الصةية املالئمة ،وخباصة عف منت قوارب صيد.
2-3

اإلنتئج الافيف ملصئ ر اة علب

 -16جيب بذل اجلهود حلصر تربية الرخويات ذات الصدفلني وصيدها فق

املناطق حيث املياه سظيفة.

 -14جيب مراجعة السجالت اخلاصة حباالت اللفوث املاضية ملنةاطق صةيد الرخويةات ذات الصةدفلني بةالنوروفريوس وفةريوس االللهةاب الكبةدي
الوبائي أل ملعرفة ما نذا ميكن ديد فةات اخلطر لكل منطقة .وخالل هذه الفةات ،ينبغي تعزيز عمفية رصد مسلويات اللفوث مناطق اخلطر.
 -12ونضافة ن ى اسلخدام املياه النظيفة خالل اإلسلاج األولي ،فةنن اللةدابري املمكنةة األخةرى ملكافةةة الفريوسةات املعويةة ،مةن قبيةل النةوروفريوس
وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،ترمل الةحيل األجل الطويل أو اجلم بني اللنقية والةحيل.
 -10لدى اسلخدام الةحيل األجل القصري أو الطويل كوسيفة لفلخفي من مفورات ميكروبية ،تعلمد فعاليةة املعاجلةة عفة جةودة امليةاه ورةروط
املوق ال تُنقَل نليه الرخويات ذات الصدفلني .وينبغي عف السفطة ذات االخلصاب أن تلةقق من الوقت املسلخدَم لنقل الرخويات ذات الصدفلني،
من خالل اسلخدام بروتوكوالت موحدة لفثنائيات احملددة بني الفريوس والرخويات .وجيب أن تسلند مدة احلفظ واحلد األدس لدرجةة احلةرارة خةالل
الةحيل األجل الطويل عف درجة اللفوث قبل الةحيل ،ودرجةة حةرا رة امليةاه ،وأسةواع الرخويةات ذات الصةدفلني املعنيةة ،والظةروب اجلغرافيةة
أواايدروغرافية احملفية لكفالة احلد بدرجة كافية من مسلويات اللفوث وضمان عدم تواجةد الفةريوس باسةلخدام أسةاليب اخلبةار مصةادَق عفيهةا .ونن
عمفية تنقية األجل القصري تقفّل من املسلويات امللدسية لفلفوث امليكروبي ،وتساهم باللالي سالمة الرخويات ذات الصةدفلني نامةا اللنقيةة مبفردهةا
غري مالئمة لقاا عف الفريوسات.
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 -21ولدى وجود احلمال أو أدلّة عف تفوث جررومي من خالل معفومات وبائية ،أو أحداث بيئية أو كر مبارر لفريوس أو حلمض سةووي ريةا،
أو نغةةالق املنطقةةة ،يوصةة بلفةة الرخويةةات ذات الصةةدفلني الةة جةةرى صةةيدها واملفورةةة و/أو املعاجلةةة بةةاحلرارة لفقاةةا عفةة الفريوسةةات
(أُسظر القسم  ،2-2-5الوريقة الرئيسية) قبل اسلهالكها .ويلمثل اخليار اآلخر ،بعد أن تلةقق منه السفطة املخلصة ،بالةحيل األجةل الطويةل ،أو
باجلم بني اللنقية والةحيل.
القسم  - 5مراقبب التنغيل
2-5

اجلوانب الرئيسيب يف نفم مراقبب الافئ ب الصحيب

2-2-5

اخل وا احملد ة يف العم يب

املعاجلة باحلرارة :ينبغي املصادقة عف معاجلة الرخويات ذات الصدفلني باحلرارة سظرا ن ى قدرتها عف نبطال مفعول الفريوسات .وتُعلَبَةر احلةرارة
الداخفية ال تةاوح بني  25و 01درجة مئوية ملدة  01راسية عف األقل عالجا لفقاا عف الفريوسات .ناما هذه الدرجة من الطهةو قةد جتعةل بعةض
الرخويات ذات الصدفلني احملددة ،من قبيل احملار ،معدومة الطعم لفمسلهفكني .وحل لو أن درجات احلرارة الة يسةلخدمها املسةلهفكون عةادة
الطهو قد ال تصل ن ى  01درجة مئوية ملدة  01راسية عف األقةل للاةمن نبطةال مفعةول الفريوسةات ،فةأي عمفيةة طهةو قةد تقفّةص مسةلويات اللفةوث
اجلررومي ،وحسب مسلوى اللفوث األساسي ،قد تقفّص خطر اللسبب باللهاب ينلقل عرب األغذية .وقد أُفيد مثال أسه نذا متّت احملافظة عفة احلةرارة
الكوكل بأكثر من  4لوغ.
الداخفية لطهو األمساك الصدفية بالبخار بني  25و 01درجة مئوية ،تلقفص عيارات فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل
وقد يكون من غري املمكن أن يوفّر الطهو املنزل أو املطعم ضماسة مالئمة حلماية املسلهفك من اسلهالك رخويات ذات صةدفلني مفوَرةة بةاجلراريم
بعض احلاالت ،أو بعض أركال االسلهالك ،وهذا ما يرري ن ى أهمية صيد الرخويات ذات الصدفلني مناطق تربية حيث املياه سظيفة.
الاغ اايدروسلاتي املرتف  :قد يقفّص هذا الاغ عيارات الفريوسات الرخويات ذات الصدفلني ناما تكون تأررياته قفيفة سسبيا عف خصةائص
الفةوم .وتلوق رروط الاغ اايدروسلاتي املرتف إلبطال مفعول الفريوسات عف الاغوطات ،والوقت ،ودرجة احلرارة ،ومفوحةة امليةاه ،ونن الاةغ
بقوة  MPa 611بست درجات مئوية ملدة مخس دقائق مثال قد يبطل بركل تام مفعول النوروفريوس احملار .وينبغةي املصةادقة عفة اسةلخدام هةذا
الاغ مبفرده ،أو باللزامن م نجرا ات أخرى إلبطال مفعول الفريوسات ،بالنسبة ن ى الفريوس املعين أسواع حمةددة مةن الرخويةات ذات الصةدفلني
قبل تطبيق هذه الوسيفة.
القسم  - 9مع ومئ
1-9

ن املاتج اقو يب املسته ك

حتدلد اجملمو ب

 -21ميكن أن يبق النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل لفةات طويفة الرخويات ذات الصدفلني .وسظرا ن ى أن اللنقل بني مناطق
الةبية والبفدان ي عقّد قابفية تلب خرار هذه الرخويات ،ينبغي احلفاظ عف هوية اجملموعة ،وموق الصيد وتارخيه ،وسالمله لليسةري عمفيةة العةودة ن ى
مجي مناطق الةبية .وسظرا لثبات الفريوسات ،يوص بلسجيل مناطق الةبية ملدة رهرين قبل الصيد ،عف أن تُسجَل أياا مناطق الصيد.
3-9

التوتيم

ُ -22أسظر املواصفة العامة برأن توسيم األغذيةة املعبةأة (الوريقةة  )CODEX STAN 1-1985واألحكةام امللصةفة باللوسةيم املواصةفة اخلاصةة
بالرخويات ذوات املصراعني احلية والنيئة (الوريقة  .)CODEX STAN 292-2008وحيثما هو مالئم ،جيب أن ترمل توسيمات املنةلج معفومةات
برأن ممارسات املناولة اآلمنة وتوصيات اللخزين.
 -23وعالوة عف ذلك ،جيب أن تولي البفدان العناية للوسيم الرخويات ذات الصدفلني احلية أو النيئة غري املعبأة ،حبيث حيصل املسلهفكون عف
معفومات مناسبة ما خيص سالمة هذه املنلجات وطبيعلها احلقيقية (حية أو غري حية) .وبصورة خاصةة ،ينبغةي توسةيم الرخويةات ذات الصةدفلني
ال متثل خطرا مرتفعا لفلفوث بالنوروفريوس أو فريوس اال للهاب الكبدي الوبائي أل  ،للةذير املسلهفكني املعرضني ن ى اخلطر بةلال تنةاول أو طهةو
هذه املنلجات ،مبا يلمار م اللرريعات املرعية البفدان حيث تُباع هذه املنلجات باللجزئة.
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4-9

قثقيف املسته ك

 -24يلميز كل بفد بعاداته االسلهالكية احملددة؛ وباللالي ،نن برامج االتصال امللعفقة بالفريوسات ما خيص اسلهالك الرخويات ذات الصةدفلني
هي األكثر فعالية حني تاعها احلكومات الوطنية .وجيب أن يكون املسلهفكون عف ندراك خبطر نمكاسيةة تفةورهم بةالنوروفريوس أو فةريوس االللهةاب
الكبدي الوبائي أل بعد اسلهالك رخويات ذات صدفلني سيئة أو معالَجة.
القسم  – 11التدرلب
2-11

أرامج التدرلب

 -25نضافة ن ى حملوى اللدريب املذكور اجلز األساسي من هذه الوريقة (القسم  ،)2-11جيب أن يلفقّ املوظفون املعنيون بةبية الرخويةات ذات
الصدفلني وصيدها تدريبا مالئما اجملاالت اللالية:
تدابري املكافةة لفةىلول دون حدوث تفوث جررومي مناطق الةبية والصيد .وينبغي ضةمان الةوعي نزا غيةاب الةابة بةني املىلرةرات البكلرييةة
واللفوث اجلررومي.
تدابري املكافةة ملن الرخويات ذات الصدفلني من أن تلفوث مبناولي أغذية مصابني بالعدوى.
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2

مكئ حب ساس االلتهئب الكبدي الوأئئي ألف االاورا ساس يف املاتجئ ال ئزجب
مقدّمب
باتت املنلجات الطازجة تُزرع اليوم عف سطاق واسة العديةد مةن البفةدان ويةلم سقفةها عفة الصةعيد العةاملي .وحةاالت تفرةي األمةراض
-1
اجلررومية املصاحبة لفلوت املفوَث ،والبصل األخار ،واخلاروات الورقية ،ومنلجات أخرى مورقة جيدا .وقد حيصل تفوث املنلجةات الطازجةة أي
مرحفة من اإلسلاج ن ى االسلهالك.
 -2وقد تلفوث املنلجات الطازجة بالفريوسات من خالل متاسها م مياه الصرب الصةي البررية ،عرب اسلخدام ميةاه الصةرب الصةةي املفورةة
الري ،والغسيل ،أو اسلخدام األمسدة واملواد الكيميائية الزراعية ،أو عرب تسرب مياه الصرب الصةي غري املعاجلة أو املعاجلة جزئيا ن ى الةبة.
 -3قد تلفوث أياا املنلجات الطازجة بالفريوسات نذا كاست أيدي مناولي األغذية مفورةة ،وخباصةة نذا مل يكوسةوا يطبقةون اللةدابري املالئمةة ذات
الصفة بالنظافة الصةية الرخصية (من قبيل غسل اليدين) .والعامل املهم اآلخر اسلقال الفريوسات عن طريق مناولي األغذية هو اللقيىل الذي قد يةىلدي
ن ى اسلرار اللفوث الواس النطاق البيئة احمليطة.
 -4و البفدان حيث ينلرر فريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،قد ميثل األطفال الذين يلواجدون داخل حقةول نسلةاج السةف أو حواةا عامةل
خطر هام اسلرار الفريوسات خالل اإلسلاج األولّي .واألطفال الذين ال تظهر عفةيهم أعةراض العةدوى ،أو الةذين ال يُرةلبَه بنصةابلهم بهةذا الفةريوس،
ويعمفون حقل اإلسلاج ،أو يرعاهم مناول أغذية ،قد يركفون خطرا نضافيا للفويث املنلجات الطازجة.
القسم  - 1اةهداف
 -5الغاية األو ى من هذا املفةق هي اإلقالل من احلمال حدوث أمراض تنرأ عن وجود النوروفريوس أو فةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة
املنلجات الطازجة .ويوفّر املفةق أياا معفومات سلكون ذات أهمية لصناعة األغذية ،واملسلهفكني ،وأطراب معنيني خخرين.
القسم  - 2الا ئق ،ااالتتخدام ،االتعرلف
1-2

الا ئق

يغطي هذا املفةق ممارسات النظافة الصةية العامة إلسلاج ،وحصاد ،وجتهيةز ،وتعفيةب ،وتةزين املنلجةات الطازجةة املُعةدَة لالسةلهالك
-6
البرري سيئة أو بعد معاجللها جزئيا .وبصورة خاصة ،ينطبق هذا املفةق عف املنلجات الطازجة املزروعة احلقول (م غطةا أو مةن دون غطةا ) ،أو
مرافق حممية (سظم زراعة األحواض املائية ،الدفيئات الزجاجية) .وهو يركّز عف النةوروفريوس أو فةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة  ،وعفة
كيفية احلىلول دون تفوث املنلجات الطازجة بهذه الفريوسات خالل اإلسلاج األولي.
 -4وترد اللوصيات برأن ممارسات املناولة اآليفة ن ى احلفةاظ عفة سةالمة املنلجةات الطازجةة سةوق اجلمفةة ،أو اللجزئةة ،أو مرافةق اخلدمةة
الغذائية ،أو املنزل ،املبادى العامة لنظافة األغذية (الوريقة  ،)CAC/RCP 1-1969و مدوسة املمارسات النظيفةة لففاكهةة واخلاةر الطازجةة
(الوريقة  ،)CAC/RCP 53 – 2003و اجلز األساسي من هذه الوريقة.
2-2

االسلخدام

 -2يركّل هذا املفةق حول مكافةةة فةريوس االللهةاب الكبةدي الوبةائي ألة والنةوروفريوس املنلجةات الطازجةة (املفةةق  )2تكمفةة لفخطةوط
اللوجيهية برأن تطبيق املبادى العامة لنظافة األغذية عف مكافةة الفريوسةات األغذيةة ،كمةا يةوفّر توصةيات نضةافية اةذا اجلمة احملةدد بةني
الفريوس واللفوث.
3-2

التعرلف

امليئه الافيوب -أُسظر القسم  3-2من مدوسة املمارسات النظيفة لففاكهة واخلار الطازجة (الوريقة )CAC/RCP 53-2003
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القسم  - 3اإلنتئج اةالي
يلم زراعة وحصد املنلجةات الطازجةة ظةل جمموعةة واسةعة مةن الظةروب املناخيةة واجلغرافيةة امللنوعةة ،باسةلخدام مةدخالت زراعيةة
-0
وتكنولوجيات خملففة ،و ظل ظروب اجلماعية واقلصادية ،وصةية ،ووبائية خملففةة ،و مةزارع خملففةة احلجةم .وباللةالي ،قةد تلبةاين األخطةار
اجلررومية ن ى حد بعيد بني سوع نسلاج وخخر .و كل جمال من جماالت اإلسلاج األولي ،من الاروري النظر املمارسات الزراعية اخلاصة ال ترةج
نسلاج فاكهة وخاار طازجة وخمنة ،م األخذ االعلبار الظروب اخلاصة مبجال اإلسلاج األولي ،وأسواع املنلجات ،واألساليب املسةلخدمة .وجيةب أن
جتري أسرطة اإلسلاج األولي عقب ممارسات النظافة الصةية اجليدة لإلقالل من املخاطر احمللمفةة للفةوث املنلجةات الطازجةة بةالنوروفريوس وفةريوس
االللهاب الكبدي الوبائي أل .
1-3

الافئ ب الصحيب البيئيب

املنلجات الطازجة ،فنن املصادر (البررية) الرئيسية للفوث مواق اإلسلةاج
حال وجود النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل
-11
ال ينبغي النظر فيها هي النفايات السائفة من معامةل معاجلةة ميةاه الصةرب الصةةي ،والفاةالت البرةرية غةري املعاجلةة الة تُسةلخدَم كأمسةدة،
والعامفون الزراعيون ،والنظافة الصةية الرخصية ،ومرافق احلمامات املوق (أُسظر اخلطوط اللوجيهية ملنظمة الصةة العامليةة لالسةلخدام اآلمةن مليةاه
اجملاري ،واإلفرازات البررية ،واملياه الرمادية .اجلز  :2اسلخدام مياه الصرب الزراعة (منظمةة الصةةة العامليةة .)ISBN 92 4 154683 2116
ونذا تسببت هذه املصادر بلفويث املياه والةبة ال تدخل بلماس مة املنلجةات الطازجةة ،مثةة احلمةال باإلصةابة بةالنوروفريوس وفةريوس االللهةاب
الكبدي الوبائي أل  .وقد يسلمر النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل املعديان البيئة احمليطة ،وعف املنلجات الطازجة ،وميكةن أن
تبق هذه الفريوسات أحياسا ن ى ما بعد فةة صالحية املنلجات.
 -11من رأن معاجلة مياه الصرب الصةي أن تامن اإلقالل املالئةم (األقصة ) لألمحةال اجلرروميةة ،وقةد ترةكّل العوامةل اللاليةة مصةادر حملمفةة
لفلفوث:
املياه املفورة مبياه الصرب الصةي غري املعاجلة أو املعاجلة بركل جزئي ،أو بفياان مياه الصرب وسظم احلفر الصةية ،أو من السيول النامجة عةن
أمطار غزيرة نذا اسلُخدمت الري ،أو غسل املنلجات ،أو اسلعمال األمسدة واملواد الكيميائية الزراعية.
تسرب مياه الصرب غري املعالَجة أو املعاجلة جزئيا عف سطو الةبة الزراعية أو داخفها.
2-3

اإلنتئج الافيف ملصئ ر اة علب

1-2-3

امليئه لإلنتئج اةاّلي

 -12جيب أن تُبذَل اجلهود السلخدام املياه النظيفة فق نسلاج األغذية .ونن تقييم اجلودة امليكروبية ملصادر امليةاه املسةلخدمة املزرعةة لفكرة
عن وجود النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل جيب أن يرمل تقييما ملصادر ممكنة من تفوث املياه بةالرباز البرةري (املسةو الصةةي)،
وعند االقلاا  ،فةصا لفلفوث الربازي .و حال ديد مصادر تفوث املياه املسلخدمة املزرعة ،جيب اتاذ تدابري تصةةيةية لإلقةالل مةن خمةاطر
اإلصابة بالنوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  .كذلك ،ينبغي اللةقق من فعالية اللدابري اللصةيةية.
 -13ومن املفيد فةص قولوسيات اإليكولي/الرباز للةديد مسلوى تفوث املياه باملواد الربازية .وتلأت قولوسيات اإليكولي من مصةادر برةرية وحيواسيةة
ناما يُفةَض حاليا أن النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل يلأتيان من مصادر بررية فق  .وقد يرري مسلوى اللفوث الربازي ن ى احلمةال
وجود النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل ؛ غري أن هذه الفريوسات قد تلواجد غياب مىلررات برازية .وينبغي ديد تةواتر فةةص
مىلررات اللفوث الربازي وفقا ملصدر املياه (املياه اجلوفية ،واملياه السطةية ،واآلبار) ،ولظروب سظام الري.
 -14و ظل تقنيات نمداد املياه ال تىلدي ن ى تعرض الفاكهة واخلار الطازجة (وخباصة اجلز القابل لألكل منه) مبارةرة ن ى ميةاه الةري ،كمةا
اسلخدام الررارات ،يُعلَبَر خطر اللفوث بالنوروفريوس وفريوس االللهاب الكبةدي الوبةائي ألة أعفة مقارسةة بةأسواع أخةرى مةن الةري ،مثةل الةري
باللنقي .
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الصحب النخصيب ،االافئ ب الصحيب ،امرا الصحب

1-3-2-3

الافئ ب الصحيب النخصيب امرا الصحب

21

جيب أن تلواجد مرافق النظافة الصةية الرخصية واحلمامات (الثابلة أو املنقولة) ،مبا ذلك املرافق املالئمة لغسةل األيةادي ،عفة مقربةة
-15
رديدة من احلقول حيث يعمل مزارعون زراعيون.
4-3

التافيف ،االصيئنب ،االافئ ب الصحيب النخصيب يف اإلنتئج اةاّلي

 -16أُسظر القسم ( 6اإلصةاح) والقسم ( 4النظافة الصةية الرخصية) الوريقة الرئيسية ما خيص النلائج امللصةفة باإلصةةاح والنظافةة الصةةية
الرخصية اإلسلاج األولي.
القسم  - 5مراقبب التنغيل
املنلجات الطازجة عفة منة تفةوث املنلجةات الطازجةة مبةواد
 -14جيب أن تركز مكافةة النوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل
برازية بررية ،سيما أن العالجات الفعالة ما بعد احلصاد حمدودة لفقاا عف الفريوسات املوجودة حاليا.
2-5

اجلوانب الرئيسيب يف نفم مراقبب الافئ ب الصحيب

2-2-5

اخل وا احملد ة يف العم يب

الغسل :ال يركّل غسل املنلجات الطازجة أسفوبا مالئما لفقاا عف الفريوسات سيما أن سوع السطو قد يسمو لففريوسات بأن تبق موجودة.
العالج الكيميائي :قد ال تكون عوامل ماادات اجلراريم ،الفعالة حالة البكلرييا ،فعالة خلفض مسلوى النوروفريوس وفريوس االللهةاب الكبةدي
املنلجات الطازجة.
الوبائي أل
القسم  - 7املانطة :الافئ ب الصحيب النخصيب
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الزائراب

 -12ال جيب أن يلواجد األرخاب غري املخولني ،وقدر اإلمكان ،األطفال ،موق زراعة املنلجةات الطازجةة أو حصةدها ،أو غسةفها ،أو تعفيبهةا
أو تزينها.
القسم  - 11التدرلب
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أرامج التدرلب

 -10جيب أن يلفقّ املوظفون املعنيون بزراعة املنلجات الطازجة ،وحصدها ،وجتهيزها ،وتزينها تدريبا مالئما اجملاالت اللالية:
اخلصائص العامة لفنوروفريوس وفريوس االللهاب الكبدي الوبائي أل  ،ومقاوملهما ملخلف الظروب البيئيةة مثةل ظةروب معاجلةة ميةاه الصةرب،
ودرجة احلرارة.
النظافة الصةية الرخصية (أُسظر القسم  ،4الوريقة الرئيسية).
تدابري املكافةة لفةىلول دون اسلخدام املياه املفوَرة باملواد الربازية اإلسلاج األولي واللجهيز.
املخاطر املصاحبة السلخدام اإلفرازات البررية كأمسدة.
تدابري املكافةة لفةىلول دون تفوث املنلجات الطازجة بفعل مناولي أغذية مصابني بالعدوى.

