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باز مزرعه یخانگی و  اتدیدار از باغ حیوان  
Petting Zoo and Open Farm Visits 

 رویدادیتواند  ی باز می بازدید از یک باغ حیوانات خانگی یا مزرعه

تفریحی و آموزشی باشد، اما هرگونه تماسی با حیوانات باید به روشی 

های مهلکی ممکن است از  ایمن انجام شود. در مواردی اندک، بیماری

 حیوان به انسان منتقل شود.

 شود؟ تقل میها معموالً از حیوان به انسان من کدام بیماری

آید، و چنانچه روی دهد هم بسیار  اگر چه اغلب اوقات بیماریی پیش نمی

برخی از مالیم است، اما بیماریهای حاد نیز امکان دارد که روی دهند. 

های بسیار رایج که ممکن است از حیوان به انسان منتقل شوند  بیماری

 :عبارتند از

 ای. کوالی 

 سالمونلوز 

 کامپیلوباکتر 

 ژیاردیا 

 مویدیورپزویپترک 

 وزینیرسی 

 

و  ، پسیتاکوسیزکمتر رایج هم تب کیو های دیگر و بیماری

 باشند. می هاو کرمز موستوکسوپالس

 ؟کدامند ی این بیماریهاها نشانه

 های احتمالی عبارتند از: نشانه

 تب 

 اسهال، یا اسهال خونی 

 دل پیچه 

 حالت تهوع 

 استفراغ 

 نفخ 

 گاز معده 

 

اگر شما یا فرزندانتان پس از بازدید از یک باغ حیوانات خانگی یا 

مراقبتگر ها شدید، بالفاصله به  ی باز دچار یکی از این نشانه مزرعه

 خود مراجعه کنید. بهداشتی

 بیماری قرار دارد؟بیشتر در خطر ابتال به چه کسی 

یمنی کودکان خردسال، زنان باردار، سالمندان و افراد دارای سیستم ا

 .گیرند قرار می حادضعیف، در معرض خطر بیشتر ابتال به بیماریهای 

 د؟نشو چگونه از حیوان به انسان منتقل می ها بیماری

، حتی اگر ندکن ها را در خود حمل می حیوانات انواع بسیاری از بیماری

یا مدفوع یک  . اگر شما تماسی با مایعات دفع شدهسالم به نظر برسند

بیماری  حیوان آلوده داشته باشید ممکن است مبتال به بیماری شوید.

ممکن است هنگام لمس یک حیوان آلوده یا در تماس قرار گرفتن با 

 مدفوع، ادرار یا بزاق یا غذای حیوان بیماری منتقل شود.

، یا حیوانل حیوان ممکن است وارد مو یا پر، محل خواب مدفوع و پشک

تواند  هایی باشد که می خاک شود. این مدفوع ممکن است حاوی میکروب

شما را بیمار کند. وقتی شما به یک حیوان یا محیط اطراف او دست 

ها ممکن است از  شویید، میکروب زنید و بعد دست خود را نمی می

ممکن است در اثر خوردن غذا،  امر ها به دهانتان بروند. این  دست

 کنند میدهانشان  درتان، یا وقتی که کودکان اسباب بازی را مکیدن انگش

 بیفتد.اتفاق 

 

هایی باشد  بزاق یا آب دهان یک حیوان هم ممکن است حاوی میکروب

ممکن است  بخراشدکه اگر آن حیوان شما را گاز بگیرد، لیس بزند، یا 

در دهید یا  دوشید، به حیوانات غذا می به شما منتقل شوند. وقتی گاو می

ها ممکن است روی  کنید، میکروب حیوانات شرکت می فعالیتهایسایر 

شیر خام  دستانتان بنشینند و اگر دهانتان را لمس کنید به شما منتقل شوند.

ها )گاو، بز و گوسفند(  های شیری از دام و پاستوریزه نشده یا فراورده

گونه توانند میکروبهای بیماری زا را منتقل کنند. اگر این  نیز می

 ها را مصرف کنید احتمال بیمار شدن شما وجود دارد. فراورده

 

عالوه بر این، وقتی گرد و غبار حاوی مواد دفعی حیوان آلوده، مانند 

ها  ها ممکن است به انسان مایع زایمان، در هوا پخش شود، میکروب

منتقل شوند. به این دلیل، عموم مردم نباید در فرایند زایمان حیوانات 

 داشته باشند. حضور

 کنند؟ ها را به انسان منتقل می کدام حیوانات بیماری

سفند، اسب، خرگوش، خوک، و ماکیان، حیواناتی از قبیل گاو، بز، گو

نگهداری  های باز مزرعهها یا  جوندگان و خزندگانی که در باغ وحش

احتمال بیشتری وجود  توانند ناقل بیماری به انسان باشند. می شوند می

که حیوانهای خردسال مانند جوجه، جوجه اردک، گوساله و بره دارد 

 تر حامل میکروب باشند. نسبت به حیوانهای مسن

توان کرد تا  ی باز چه کار می در باغ حیوانات خانگی یا مزرعه
 ابتال به بیماری را کاهش داد؟ خطر

برای کاهش دادن احتمال بیمار شدن، از این دستورهای احتیاطی ساده 

 کنید. پیروی

 

بشویید:فرزندتانراهایخودودست

 از لمس یا غذا دادن به یک حیوان پس 

 پس از لمس قفس یک حیوان 

 پس از زمین افتادن یا لمس زمین 

 ی حیوانات فاصله پس از ترک محوطهبال 

 قبل از خوردن و آشامیدن 

 دن و/یا در آوردن چکمه یا کفشپس از تمیز کر  

 پس از استفاده از دستشویی 

 

هایشان را به شکلی  بر کودکان نظارت کنید و مطمئن شوید که دست

ی شستن  شویند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه مناسب می



، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید. برای www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس بگیرید. برای  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  LinkBC.cawww.Health، از وبسایت اورژانسیهای بهداشتی غیر  دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  کمک به ناشنوایان یا کم
 

شستن  e #85HealthLinkBC Filدست، به این آدرس مراجعه کنید: 

 .ها کمک کنید دستها: به جلوگیری از شیوع آلودگی

یحیواناتهستیداینکارهاراوقتیخودتانوفرزندانتاندرمحوطه

انجامندهید:

 دن، آدامس جویدن، یا سیگار کشیدنخوردن، آشامی 

 هایشان وسط کودکان یا جویدن ناخنلیسیدن یا مکیدن انگشتان ت 

 توسط کودکانمس کردن صورت و دهان ل 

 ها دادن شیشه، یا پستانک به بچه 

 ی حیوان بردن کالسکه ی بچه به داخل محوطه 

 ا برای برداشتن چیزی از روی زمینه اجازه دادن به بچه 

 برای بوسیدن یا بغل کردن حیواناتها  اجازه دادن به بچه 

 ها برای خوردن غذای حیوانات چهاجازه دادن به ب 

 دادن غذای انسان به حیوان 

 

 هایغذاخوریهستید:وقتیشماوفرزندانتاندرمحوطه

  های خود را بشویید ، دستآشامیدنیا  از خوردنقبل 

 ها چیزی  های آن و محوطههای مشخص و دور از حیوانات  در محل

 بخورید

 ی غذاخوری  اگر حیواناتی از قبیل سگ، گربه یا اردک در محوطه

کنید،  می حیوانی را لمسها را لمس نکنید. اگر  حضور دارند، آن

 های خود را بشویید دست

 

اگرشمایافرزندانتانزخمیشدید:

 کنیدگی یا خراشیدگی را شسته و باندپیچی محل گازگرفتگی، برید 

 ت به مراقبت درمانی نیاز داریداگر زخم جدی است یا آلوده شده اس 

 بدهیدی باز اطالع  انگی یا مزرعهزخم را به مسئول باغ حیوانات خ 

 ی باز چه کار قبل از بازدید از یک باغ حیوانات خانگی یا مزرعه

 توانید بکنید؟ می

:پیشاپیشتماسبگیرید

تماس  همگانیی باز، یا واحد بهداشت  با باغ حیوانات خانگی، مزرعه

ی سالمت و ایمنی کسب کنید.  بگیرید تا اطالعات بیشتری درباره

 هایی از این قبیل بپرسید: سؤال

  وجود دارد؟ دست شستن آیا امکاناتی برای 

 ی کاغذی یا محل  کشی، صابون مایع و حوله آب لوله دارای آیا

 ؟باشند  میها  ضدعفونی کردن دست

  د؟مناسب وجود دارامکانات توالت آیا 

 ی حیوانات جداست؟ ی غذاخوری از محوطه آیا محوطه 

 آیا نظارتی در محل وجود دارد؟ 

 

آمادهباشید:

  ی  ی دست برپایه خود دستمال مرطوب یا ژل ضدعفونی کنندههمراه

، الکل همراه داشته باشید تا وقتی نزدیک محل شستشوی دست نیستید

 95تا  60ی دست حاوی  استفاده کنید. از ضدعفونی کننده از آنها

 ایزوپروپانول استفاده کنیدالکل درصد اتانول یا 

 های شما چرب یا  تهای مرطوب با الکل در صورتی که دس دستمال

ای نخواهند داشت. اگر امکان شستن با آب و صابون  کثیف باشد فایده

وجود ندارد، حتماً قبل از استفاده از دستمال مرطوب حاوی الکل از 

کردن چربی یا کثیفی بار مصرف برای تمیز  های مرطوب یک حوله

 استفاده کنید

 ی  ی یا مزرعهقبل از رفتن به باغ حیوانات خانگ ،در صورت امکان

 زمانی که آنجا هستید و نه صرف کنید باز غذا

 ها پوتین یا کفش محکمی بیاورید تا در باغ حیوانات خانگی  برای بچه

کند. در  ها جلوگیری می بپوشند. این کار از سر خوردن و افتادن بچه

های تمیزی به پا کنند و سپس  پایان بازدید، کودکان باید کفش

بگذارید و ای  های کثیف را داخل کیسه هایشان را بشویند. کفش دست

 کنید در خانه تمیز

 ها، به ویژه چرخهای آنها را، پس از بازدید از باغ حیوانات  کالسکه

 ی باز تمیز کنید خانگی یا مزرعه

  کودکان   بزرگسال برای نظارت ِافراد مطمئن شوید که تعداد کافی

 در دسترس باشند

 

هایشرابهفرزندتانآموزشبدهیدکهدستباپیرویازمراحلزیربه
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 را خوب با آب گرم و صابون بشوییدها  . دست1

ثانیه یا مدت زمان خواندن  20ها را با سرعت حداقل به مدت  . دست2

به هم بمالید. کف دست، پشت دست، انگشتان،  (ABC) ی الفبا ترانه

 ها فراموش نشوند انگشتان، و ناخننوک 

 ز کنیدخوبی زیر آب جاری گرم تمی ثانیه به 10ها را به مدت  . دست3

ها را با  دست ی کاغذی خشک کنید. ها را به طور کامل با حوله . دست4

 لباستان خشک نکنید

 ی کاغذی ببندید استفاده از حوله . شیر آب را با5

 برای آگاهی بیشتر

 برای آگاهی بیشتر، از پیوندهای زیر دیدن کنید:

 HealthLinkBC File #02 عفونت ای.کوالی 

 HealthLinkBC File #10 عفونت ژیاردیا 

 HealthLinkBC File #17 بیماری سالمونلوز 

 3t#heliL CBk iLht a43 توکسوپالسموز 

 HealthLinkBC File #48 بیماری کریپتوزپوریدیوم 

 HealthLinkBC File #58 عفونت کامپیلوباکتر 

 HealthLinkBC File #61a  نقش حیوانهای خانگی در بیماری

 انسان

 3t#heliL CBk iLht aHH یرسینیوز 

 HealthLinkBC File #79 تب کیو  
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