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نحوۀ مراقبت از حیوانات خانگی و سایر حیوانات
در صورت ابتال به کووید 19-یا قرار گرفتن خود یا حیوانات خانگی خود در معرض کووید19-

گزارشهای محدودی در رابطه با انتقال کووید 19-از انسان به حیوان وجود داشته است.
در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر نقش قابلتوجه حیوانات خانگی یا حیوانات اهلی در شیوع کووید 19-وجود ندارد .اگر
بیمار هستید ،پیش از به دست آمدن اطالعات بیشتر در رابطه با انتقال بیماری از انسان به حیوان ،توصیه میشود
همانطور که فاصله خود را با سایر افراد حفظ میکنید ،از قرار گرفتن در نزدیکی حیوانات خانگی یا سایر حیوانات
خودداری کنید.

حیوانات خانگی خود را در منزل نگه دارید



اگر بیمار هستید ،از فرد دیگری در خانه خود که بیمار نیست بخواهید از حیوانات خانگی شما مراقبت
کند.
اگر تمام افراد خانوار بیمار هستند یا تنها زندگی میکنید ،همچنان بهترین کار این است که در صورتی
که مراقبت از حیوانات خانگی امکانپذیر است ،آنها را در خانه نگه دارید.

اگر الزم بود حیوانات خانگی به خانه دیگری منتقل شوند ،این موارد را در نظر بگیرید




افرادی که ریسک ابتالی آنها به بیماری کووید 19-باالتر است (افراد باالی  70سال یا افراد دارای
وضعیت بیماری زمینهای) باید در صورت امکان از مراقبت از حیواناتی که در معرض این بیماری
قرار گرفتهاند خودداری کنند.
در صورت امکان ،حیوانات خانگی را بهطور جداگانه در یک قسمت از منزل نگه دارید تا تماس با
سایر حیوانات یا افراد به حداقل برسد.

خودداری از تماس نزدیک یا طوالنی با حیوانات خانگی


تا جایی که ممکن است از این تماسها با حیوانات خانگی خودداری کنید :در بغل گرفتن ،بوسیدن
آنها ،اجازه لیسیدن دادن به آنها ،تقسیم غذا با آنها ،یا اجازه دادن به آنها برای خوابیدن در
تختخواب شما یا نشستن روی پاهای شما.

حیوانات خانگی را از افراد و سایر حیوانات دور نگه دارید



تا جایی که ممکن است حیوانات خانگی را درون منزل نگه دارید.
هنگامی که سگها بیرون از خانه هستند ،باید دارای قالده و فاصله حداقل دو متری از سایر افراد و
حیوانات باشند.
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هنگام مراقبت از حیوانات خانگی اقدامات احتیاطی را رعایت کنید




بالفاصله قبل و بعد از لمس حیوانات خانگی ،غذا یا وسایل آنها ،دستهای خود را با آب و صابون
بشویید یا از ضدعفونیکننده دست بر پایه الکل بشویید.
کنار حیوانات سرفه و عطسه نزنید .همیشه هنگام سرفه یا عطسه ،جلوی دهان و بینی خود را با
آرنج خود یا دستمال بگیرید و دستهای خود را پس از آن تمیز کنید.
از لمس کردن صورت خود خودداری کنید.

در صورت قرارگیری حیوانات خانگی خود در معرض کووید ،19-هرگونه عالئم بیماری
آنها را زیر نظر بگیرید


اگر حیوان خانگی شما عالئم بیماری از خود نشان داد ،با دامپزشک خود تماس بگیرید تا مشخص
شود آیا الزم است حیوان خانگی خود را به کلینیک ببرید یا وضعیت آن میتواند در خانه مدیریت
شود.

پیشگیری از قرار گرفتن در معرض حیوانات اهلی و مرغ و خروس






پرورشدهندگان حیوانات اهلی باید:
 از تمام دستورالعملهای امنیتزیستی موجود پیروی کنند
 تماس با حیوانات را فقط به تماسی که برای مراقبت از آنهاست محدود کنند
در صورت امکان ،در این موارد از حیوانات شما مراقبت نکنند:
 کووید 19-در شما تشخیص داده شده باشد یا عالئم بیماری تنفسی داشته باشید
 در معرض کووید 19-یا فردی که دارای بیماری تنفسی است قرار گرفته باشید ،یا
 در  14روز اخیر به خارج از کانادا مسافرت کرده باشید
اگر الزم است خودتان از حیوانات خود مراقبت کنید:
 از دستورالعملهای پایه کنترل و پیشگیری از عفونت که در باال شرح داده شده است پیروی کنید ،و
 تمام تجهیزاتی را لمس میکنید و در تماس با حیوانات هستند را تمیز/ضدعفونی کنید
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