سالمة األغذية والكوفيد 19-وفيروس السارس التاجيSARS-CoV-2" 2

ملخص للمعلومات العلمية املتوفرة واملساعدة لتقييم املخاطروإعداد توصيات ملواصلة االنتاج الغذائي
إعداد :الشبكة العربية لتحليل مخاطراألغذية*
*تعتبر الشبكة العربية لتحليل املخاطر من أحد النتائج املستدامة للمبادرة العربية لسالمة الغذاء .وتتكون الشبكة من األخصاء العرب الذي شاركوا بنجاح في برنامج تنمية
القدرات في تقييم املخاطربالتعاون مع برنامج تحليل مخاطر األغذية لجامعة الفال  -كندا.

 .1مرض الكوفيد 19-وفيروس السارس التاجي" SARS-CoV-2" 2
اطلقت منظمة الصحة العاملية اسم مرض الفيروس التاجي  )COVID-19( 19والذي كان ُيعرف ً
سابقا بمرض الفيروس التاجي الجديد " Novel
 2019 Coronavirus Diseaseعلى عدوى فيروس السارس  SARS-CoV-2أو الفيروسات التاجية املسببة للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 2
 .وتتمثل االعراض السريرية املستعلنة البارزة عند مرض ى  COVID-19في الحمى والسعال والتعب ،وتشمل األعراض الشائعة األخرى والصداع،
واأللم العضلي ،و االسهال عند نسبة قليلة من املرض ى .ويعتبر الفشل التنفس ي الناتج عن االلتهاب الرئوي الحاد (السارس) أبرز املضاعفات.
 .2فيروس السارس  COVID-19 / SARS-CoV-2والغذاء
لم يتم اإلبالغ عن أي حالة اصابة بمرض COVID-19بسبب استهالك أغذية ملوثة .ويعتبر الخطر الرئيس ي النتقال العدوى بالفيروس التاجي
هو االتصال املباشر مع اشخاص مصابين .اذ ينتقل الفيروس مباشرة من خالل مالمسة إفرازات الشخص املصاب به  -على سبيل املثال قطرات
من السعال أو العطس  -أو بشكل غير مباشر ،من خالل مالمسة األسطح امللوثة برذاذ الشخص املصاب .1وقد أيدت منظمة الصحة العاملية

وإدارة الغذاء والدواء األمريكي ) (US FDAوهيئة سالمة الغذاء األوروبية ) (EFSAهذا االستنتاج.

Communication by the Food Safety Authority of Ireland (FSAI) accessed on FSAI’s website at: https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html on March 28th, 2020.
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 .3فيروس السارس  SARS-CoV-2وقدرته على البقاء حيا على األسطح  /التعليب وتأثيردرجات الحرارة
تشير البيانات الحالية إلى أن الفيروس يمكن أن يبقي لغاية  72ساعة ( 3أيام) على األسطح الصلبة حسب طبيعة املادة املكونة لها .لكن الحمل
الفيروس ي يقل إلى حد كبير خالل هذه الفترة .هذا ويمكن للمطهرات املنزلية القضاء على فيروس، SARS -CoV-2كما أن املاء والصابون قادران

أيضا على تغير شكله وجعله غير فعال.
كما تشير البيانات الحالية إلى أن:
 فيروس  SARS-CoV-2يكون أكثر استقر ًارا على البالستيك والفوالذ املقاوم للصدأ مقارنة باألسطح اآلخرى مثل النحاس والكرتون.2-

-

ً
انخفاضا ً
يبقى الفيروس على بعض األسطح ملدة اكثر من  72ساعة (لكن الحظ الباحثون
كبيرا في فعالية الفيروس مع مرور الوقت) ،
اال أنه لم يسجل وجود فايروس السارس  SARS-CoV-2فوق النحاس بعد مرور  4ساعات و على الكرتون بعد مرور  24ساعة.3
أشارت الدراسات التي أجريت على بعض الفيروسات التاجية البشرية مثل  HCoVو SARSو  MERSانها تظل معدية على األسطح
الجامدة ملدة تصل إلى  9أيام .إال ان استعمال املطهرات مثل الهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز ٪0.1و محلول اإليثانول  ٪ 71-62ملدة
دقيقة واحدة من التعرض يمكن ان يقلل من عدوى الفيروس .ومن املحتمل أن يكون التأثير مماثل إذا تم استخدام عملية التطهير هذه
ضد فيروس السارس .SARS-CoV-23
يمكن أن يكون للحرارة تأثير على بقاء الفيروسات على السطح .فمثال درجة حرارة  30OCأو أكثر قادرة أن تقلل من وجود الفيروسات .في
حين ان درجة حرارة ُ 4OCتبقي على فيروس التهاب املعدة واألمعاء املنقول ملدة تصل إلى ً 28
يوما .في الوقت الحالي ال توجد أي بيانات
بخصوص تأثير الحرارة على فيروس السارس .4SARS-CoV-2

ً
ال يعتبرالوجود املحتمل للفيروس على عبوات الطعام كافيا حتى اآلن إلحداث العدوى.4

 .4فيروس السارس  SARS-CoV-2وقدرته على البقاء حيا على الغذاء
ً
ال توجد بيانات متوفرة بخصوص بقاء فيروس السارس  SARS-CoV-2على الغذاء .حتى اآلن تشير املعلومات املتوفرة إلى أن الغذاء ليس ناقال
لفيروس . SARS-CoV-2
في إحدى الدراسات املنشورة حول أنواع أخرى من الفيروسات التاجية مثل فيروس التاجي البقري ) ، (BCoVاملستخدم كبديل لفيروس
 ،Betacoronavirusوالذي يتضمن فيروس السارس ، SARS-CoV-2تم تقييم استقرار الفيروس التاجي على سطح الخس في ظروف التبريد
املنزلية .أظهرت هذه الدراسة أن  BCoVيمكن أن يبقى على الخس ،مع نشاط عدوى محتمل ملدة ً 14
يوما على األقل ،وهو ما يتجاوز فترة صالحية
ً
املنتج .وأظهرت الدراسة ً
أيضا أن إجراء التنظيف مثل الشطف لم يكن فعاال بما يكفي إلزالة الفيروس من الخس.

2 Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, N Engl J Med. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2004973.
3 Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, J Hosp Infect. 2020; 4:246-251. DOI: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.
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وفي دراسة أخرى ، 5تبين ان نسبة بقاء فيروسات الجهاز التنفس ي البشري مثل  Ad2و CoV229Eفي الخس والفراولة وتوت العليق كانت منخفضة.
وبعد التخزين في درجة حرارة  4Cاتضح عدم وجود الفيروس في الفراولة وأقل من  ٪20تبقى في الخس .كانت هذه النتائج قابلة للمقارنة مع
النتائج السابقة األخرى التي ذكرت أن الفيروس الكورونا يموت بسرعة كبيرة في مياه التطهير .وتعتبر طريقة التنظيف مثل الشطف فعالة
مع . CoV229E.وقد يرجع الفرق بين نتائج الدراسة إلى املستوى األولي لتلوث املنتجات الغذائية6.

أما في ما يتعلق ب ان فيروس  ، SARS-CoV-2فقد اجمعت املعلومات واألدلة العلمية املتاحة التي أبلغت عنها هيئات سالمة األغذية املختلفة
على ان فيروس SARS-CoV-2فيروس غيرمنقول باألغذية
لزيادة الحماية وضمان استبعاد هذا املسار النتقال العدوى ،من الضروري منع تداول املنتجات واالطعمة الجاهزة لالستهالك (الفاكهة
والخضروات) من قبل العاملين املصابين بالفيروس.

 .5فيروس السارس SARS-CoV-واألغذية
ال يوجد ً
حاليا أي دليل يشير إلى أن الغذاء هو مصدر أو مسار محتمل النتقال الفيروس وال توجد حتى اآلن حاالت تم اإلبالغ عنها النتقال COVID
19عبر الطعام .وبذلك يكون احتمال االصابة بالفيروس من خالل االغذية ضعيف.
يواصل العلماء وهيئات سالمة األغذية حول العالم مراقبة انتشار  COVID-19وتحديث تقييماتهم .يتم القضاء على الفيروس التاجي بطرق
آمنة.
داخلية
حرارة
درجات
في
الطعام
وطهي
الشائعة
والتطهير
التنظيف
في حالة اتضح وجود عامل حامل لفيروس  COVID-19يجب عزله على الفور كما يجب أن يكون هناك تقييم لألشخاص الذين كان على اتصال
به خالل الـ  48ساعة االخيرة .وكل شخص تبين أنه تواصل بصفة وثيقة مع املصاب أن يقوم بحجر صحي ذاتي ملدة ً 14
يوما .اضافة الى ضرورة
تطهير جميع االسطح التي كان العامل املصاب على اتصال بها .كما يجب على صاحب املنشأة تقديم تقرير يومي عن الحالة الصحية للعامل املوضوع
تحت الحجر الصحي الذاتي حسب االجراءات الصحية املتبعة في كل دولة.
وفقا إلدارة الغذاء والدواء األمريكية في حالة تم تشخيص عامل لديه COVID-19ال يجب أن يؤدي هذا الى ضرورة استرجاع الغذاء .اعتمادا على
البيانات الوبائية التي تتنبأ بإمكانية أن يصاب  50إلى  ٪ 70من األفراد بالفيروس ،يجب على مصنعي األغذية االستعداد والتخطيط لضمان
استمرارية األعمال خالل الفترة القادمة على أن تبقى سالمة الغذاء على رأس األولويات.

Stability of bovine coronavirus on lettuce surfaces under household refrigeration conditions, Food Microbiol. 2012; 30(1):180-186. DOI: 10.1016/j.fm.2011.12.009.
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بعض التوصيات الخاصة التي يمكن تطبقها بشأن سالمة العاملين بقطاع األغذية*
*سيتم تحديث اإلجراءات املقترحة اعتمادا على التوصيات الحديثة من قبل منظمة الصحة العاملية في  ٨ابريل ٢٠٢٠

 .1من املهم االستمرار في تطبيق اجراءات التأكد من السالمة الصحية للعاملين لتفادي وجود أفراد مصابين يعملون بصفة مباشرة مع
الغذاء:
▪ منع العاملين الذين يعانون من أي أعراض ملرض COVID-19من التعامل مع الغذاء
▪ منع العاملين الذين لهم عائالت/أفراد يتشاركون معهم نفس السكن ومصابين بمرض ـ COVID-19من التعامل مع األغذية.
 .2من املهم تعزيزمتطلبات النظافة الشخصية الجيدة للعاملين في الصناعة الغذائية:
أ .الغسل املتكرر لليدين بطريقة مناسبة و روتينية:
-

قبل بدء العمل.
بعد السعال أو العطس أو تنظيف األنف.
قبل التعامل مع الطعام الجاهز للتحضير أو الطعام املطبوخ.
بعد تداول أو تحضير الطعام النيء .
بعد تداول النفايات.
بعد التنظيف.
بعد استخدام الحمام.
بعد األكل أو الشرب أو التدخين.
بعد التعامل بالنقود.
بعد استالم منتجات معلبة متعددة االسطح ذات منشأ غير خاضع للرقابة.

يجب غسل اليدين باملاء الدافئ والصابون كلما أمكن بشكل كامل وملدة عشرين ( )20ثانية على األقل مع فرك جميع أسطح اليد .يتم الشطف
تحت املاء الجاري و التجفيف باستخدام املناشف الورقية و التخلص منها  ،أو مناشف نظيفة الستخدامها بشكل فردي.
ب .املالبس الواقية
 يجب على مشغلي األغذية الحفاظ على املالبس الواقية الخاصة بهم :القمصان  ،وغطاء الشعر  ،واألحذية  ،اينما ينطبق ذلك  ،معاعطاء اهتمام إضافي ملستوى النظافة.
 ليست هناك حاجة الرتداء األقنعة (الكمامات) إذا لم تكن هذه ًجزءا من متطلبات الصحة املهنية أثناء العمليات العادية .تنطبق هذه
النصيحة ً
أيضا على املشغلين الذين قد يكونون على اتصال بالشركاء الخارجيين  ،مثل الصرافين  ،والعاملين في التعبئة  ،إلخ.
ً
 يجب تطبيق اجراءات إضافية للتباعد االجتماعي أو الجسدي  -االبتعاد على األقل  6أقدام ( 2متر تقريبا) من شخص آلخر.في حالة ارتداء األقنعة  -تأكد من تغييرها بانتظام على النحو املوص ى به.

ج .القفازات
 ليس هناك حاجة إلضافة قفازات إلى املالبس الواقية إذا كانت غير مطلوبة خالل العمليات العادية .من املقبول ًتماما تحضير الطعام
والتعامل معه بدون لبس القفازات بشرط أن تكون إجراءات غسل اليدين متبعة ومناسبة.
 في حالة استخدام القفازات* أثناء العمليات العادية ينصح بالتالي: oيجب تغيير القفازات بشكل متكرر مع غسل اليدين قبل تغييرها وبعد ازالتها.
 oيجب تغيير القفازات بعد القيام باألنشطة غير املتعلقة بالطعام ،مثل فتح األبواب أو التعامل مع األموال أو ملس األسطح غير
الغذائية.
إحساسا ز ً
ً
ائفا بالحماية – لذا يجب الحفاظ على غسل اليدين قبل ارتداء القفازات وإزالتها .الن البكتيريا يمكن
*يجب أال تعطي القفازات
ً
أن تتراكم بسرعة على الجلد وتتكاثر داخل القفازات بسبب البيئة الرطبة والدافئة .يجب أن يكون غسل اليدين شامال ً
دائما عند إزالة
القفازات .في حالة تمزق القفازات أو إزالتها دون غسل اليدين  ،ممكن ان يتسبب ذلك في نقل البكتيريا إلى الطعام.
 .3تكييف متطلبات السالمة الصحية في املنشأة:
ينصح بمضاعفة عمليات تنظيف وتعقيم االسطح.
تعقيم جميع نقاط االتصال ،مثل عربات النقل ،ومقابض األبواب  ،والهواتف  ،وأجهزة التحكم عن بعد بصفة متكررة.
يجب غسل و  /أو تطهير املالعق واالواني واملالقط وحامل البهارات بصورة متكررة.
 ابقاء األبواب مفتوحة و تقليل املالمسة قدر ما أمكن إذا كان ذلك اليتسبب في أخطار أخرى.عند استالم املنتجات املعلبة يتم تنظيفها باملاء والصابون أو بمحلول كحولي بنسبة  ٪70-60من محتوى الكحول أو مع مطهر معتمد ،
طاملا أن ذلك ال يضر بسالمة املنتج ولن يؤدي إلى حدوث مخاطر أخرى.
عند تغيير بروتوكوالت وإجراءات التطهير في جميع األنشطة من اجل الوقاية من فيروس  ،SARS-CoV-2يجب التأكد من عدم وجود
مخاطر غذائية أخرى.
استعمال املطهرات املعتمدة في األنشطة املختلفة املتعلقة بإنتاج األغذية (تنظيف األسطح  ،تنظيف اليدين  ،إلخ).

-

 .4التدابيراألخرى:
أ.
-

التباعد االجتماعي  /الجسدي  :تطبيق التباعد الجسدي قدر االمكان أثناء ممارسة العمل
الحد من عدد األفراد في املناطق املخصصة إلعداد الطعام.
توسيع مناطق اعداد الطعام قدر االمكان.
الحد من عدد األشخاص العاملين  ،وسائقي التوصيل  ،والعمالء  -الذين قد يأتون في وقت معين
اعتماد مقاييس التباعد بين العمالء ( 6أقدام بين شخصين).
ً
مناسبا  ،مع تطبيق التدابير الصحية والتنظيف االزمة.
استخدام نظام التذاكر إذا كان ذلك

ب .توعية العاملين
 مشاركة املعلومات حول طريقة انتقال الفيروس SARS-COV-2بين العاملين واملشغلين بطريقة مبسطة تحسين الحالة النفسية للعاملين :من خالل تحسين الوعي ووضع تدابير للحد من القلق و  /أو الذعر تعزيز مفاهيم سالمة الغذاء.ج .إتاحة  /تسهيل الغسيل والتعقيم اليدوي من خالل تكثيف أماكن التعقيم و /أو فرص غسل اليدين و  /أو تغيير القفازات.
 التأكد من أن العاملين واملتعاقدين يبلغون عن أي أعراض وعالمات للمرض وأن يكونوا منتبهين لها. تسهيل التنظيف  /التعقيم اإلضافي للمنتجات التي يتم استالمها أو نقلها. ضمان الحفاظ على جميع إجراءات إدارة سالمة األغذية األخرى  -درجات حرارة الطهي  ،وإدارة اآلفات  -إما كجزء من نظام تحليلاملخاطر ونقاط التحكم الحرجة( )HACCPأو تدابير وقائية أو برامج سالمة أخرى مطبقة.
 تقييم فعالية التدابير على أساس منتظم وتكييفها. -التماس التغذية الراجعة ( )feedbackمن العاملين واملوظفين حول تأثير التدابير الجديدة وفعاليتها  ،وتحفيز املشاركة واالبتكار.

