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  كرونا روسيو وعيدوره ش درفاضالب و  آب تيريمد 

 يو پاندم يدمياپ ها در زماندر حفظ سالمت انسان ينقش اساس بهداشت تيفاضالب و رعا يآب سالم، دفع بهداشت نيتام
سالم، دفع  يدنيآشام آب نيتام يبرا حيدستورالعمل صح كيكرونا دارد. وجود  روسياز جمله و يعفون يهايماريب

از  يريشگيدر پ يمهم نقش يبهداشت-يدر مراكز درمان زيپسماند در جوامع و ن حيبهداشت و دفع صح تيفاضالب، رعا
 .به انسان دارد روسيو نيانتقال ا

   يدنيآشام آبخصوص در  همگانيپيام 

 كرونا روسيو يتاكنون در مورد وجود و ماندگار يمقاوم باشند، ول يدنيدر آب آشام هاروسيممكن است كرونا و اگرچه
 يمورد تاكنون WHO منتشر نشده است. طبق گزارش يگزارش يدنيآب آشام ايو  ينيرزميز اي يدر منابع آب سطح

 يدنيآشام آب قياساس خطر انتقال از طر نيثبت نشدهاست. بر ا يدنيآب آشام قياز طر روسيبر انتقال كرونا و يمبن
 منظور را به ييگندزدا يدنيآب آشام هيتصف يهاستميكرده كه الزم است س ديتاك EPA حال ني. با اباشديم فيضع

 يهاروسيو رونا جزوك روسي. وشوديآب انجام م يخانهها هيدر همه تصف نديفرا نيانجام دهند. ا روسيحذف پاتوژن و و
 نياز ب يراحت به حساس بوده و UV مانند كلر و اشعه ييشكننده است، لذا در برابر گندزداها يدار با غشا خارجپوشش

 ٨كمتر از  pH در و قهيدق ٣٠بعد از مدت زمان تماس  تريبر ل گرميليم ٥/٠ يمساو اي شتريب ماندهي. وجود كلر باقروديم
آن انجام شده است،  يرو ياز جمله كلرزن ييكه مرحله گندزدا يكشخواهد شد. لذا آب لوله روسيرفتن و نيسبب از ب

وجود نداشته  يآب كامل هيتصف ستميكه س يمناطق در .مصرف شود توانديكرونا م روسيدر خصوص و ينگران جيبدون ه
قادر به  ياقد كدورت و كلرزنف يهادر آب ديخورش اشعه مانند جوشاندن آب، تابش يخانگ ييگندزدا يهاباشد، روش

 است.  روسيو نيا يرفعالسازيغ

  

 آن و انتقال COVID-19 يماريافراد بدون عالئم ب يعالئم و حت يدر مدفوع افرد دارا كروناويروس وجود  يعلم شواهد
 نيا در .در هلند ارائه شد يدر فاضالب انسان SARS-CoV-2 گزارش در مورد وجود نياند. اولكرده دييبه فاضالب را تا

شد و  يآورجمع آمستردام هرش فرودگاه ياز فاضالب انسان يبصورت هفتگ ييهابه بعد، نمونه ٢٠٢٠ هيورف ١٧كشور، از 
دفع  انگريب ياافتهي ني. چنشدند شده در هلند مثبت ييشناسا COVID-19 مورد مثبت نيروز بعد از اول ٤ها از نمونه

. باشديفاضالب م ستميفرودگاه به س نيا از يافراد بدون عالئم و افراد ناقل عبور ،يماريعالئم بالقوه ب ياز افراد دارا روسيو
 يماريب نيدر محدوده سكونت افراد مبتال به ا شده يبردارنمونه يدر فاضالب انسان يروسيو RNA حضور ن،يعالوه برا

 يحساس و ابزار ينظارت ستميس كي دتوانيم فاضالب آن است كه انگريب هاافتهي نيمثبت بود. ا زيهلند ن لبورگيدر ت
در  COVID-19 يدهان-يباشد. انتقال مدفوع يآلودگ جاديا و به جامعه روسيو نيدر رابطه با ورود ا هيهشدار اول يبرا

 يمشكالت توانديآنها محدود باشد، م يصيتشخ تيو ظرف دارند يفيفاضالب ضع يآورو جمع يبهساز ستميكه س يمناطق
اطالعات  توانديم ،يماريب نيبا اطالعات و داده محدود در مورد ا ينواح در و نظارت بر فاضالب، بخصوص شيكند. پا جاديا
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 روسيورود و چرخش و يابيرد يبرا ينظارت يابزار توانديم فاضالب در روسيو نيا يريگاندازه .به دست دهد يارزشمند
  در جامعه باشد.

 

   اضالبفخصوص در  همگانيپيام 

 در در افراد يماريموجود در فاضالب ممكن است به طرق مختلف به انسان منتقل شود و مجدد باعث بروز ب روسيو
و فاضالب  كلر روز و در آب خام فاقد ٣در مدفوع قادر است تا  روسينا ومطالعه نشان داده است كه كرو كيمعرض شود. 

تاكنون   است كه كرده اعالم WHO وجود نيبا ازنده بماند.  گراديدرجه سانت ٢٠ يروز در دما ٢به مدت  يمارستانيب
 يمدرك نيوجود ندارد. همچن انسان به هيبدون تصف ايفاضالب با  يهاستميس قيكرونا از طر روسيدال بر انتقال و يمدرك
 .است گزارش نشده هاخانههيكارگران تصف نيدر ب COVID-19 يماريبر وجود ب يمبتن

   :در فاضالب عبارتند از SARS-CoV-2 در رابطه با وجود يبهداشت يهاينگران -

   يگوارش ستمياز فاضالب به س روسيبا فاضالب آلوده و انتقال و ميتماس مستق -

  سطوح با سطوح و تماس يانتشار قطرات آلوده بر رو ايدر هوا و استنشاق آن،  روسينتشار قطرات فاضالب آلوده به وا -

   .گرفته نشوند دهيشستشو ناد يهامحل اينامطبوع بدون علت در حمام، آشپزخانه  يانتشار بوها -

 متصل ) به شبكه فاضالبييشكل (شترگلو U ييحاصل شود كه تمام بخشها كفشور داشته و به واسطه زانو نانياطم -
   .حمام و آشپزخانه) ،ييهستند (دستشو

داخل  يفضا فاضالب به يكشلوله ستميس يهاياز ورود آلودگ يريدر جلوگ يمهم ارينقش بس ييآب موجود در شترگلو -
باز  هيثان ٥حداقل  مدت دوبار (صبح و عصر) به يروز ييآب حمام و دستشو يرهايش شوديم هيساختمان دارد. توص

   .وجود دارد ييدر شترگلو يحاصل شود آب كاف نانيشوند تا اطم

 .ديكن يبنددارند، آنها را فوراً آب يفاضالب نشت يهااگر لوله -

  

 نيا با هيثانو يبر آلودگ يمبن يشواهد علم تاكنون شده است، خوشبختانه ييدر فاضالب شناسا SARS-CoV-2 چه اگر
 يهاروسيو گريد شواهد در مورد انتقال يبرخ رياخ يهاحال، در سال نيگزارش نشده است. با ا موارد فوق قياز طر روسيو

 يماريب ديشد وعيمورد ش كي ٢٠٠٣در سال  WHOنمونه،  يفاضالب گزارش شده است. برا قياز طر خانواده كرونا
SARS  يمورد قطع ٣٤٢تعداد  يواحد ٥٠مجتمع  نير اكنك گزارش كرد. ددر هنگ يمجتمع مسكون كيرا در SARS 

ساختمان گزارش شد.  نيفاضالب داخل ا يكشلوله ستمينقص در س ياتفاق نيچن يمورد مرگ رخ داد. علت اصل ٤٢و 
و  شديداخل حمام م يبه فضا روسيو يحاو فاضالب ساختمان باعث ورود آئروسل نيا يهاحمام يينقص در شترگلو
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محصوالت  ياريدر آب روسياستفاده از فاضالب آلوده به و .ديگرديم يادهيپد نيچن ديباعث تشد يمكش هيتهو ستميس
تواند خطرناك مي آلوده يمصرف محصوالت كشاورز قيانسان از طر به روسيو انتقال و جاتيبه خصوص سبز يكشاورز

 باشد.

  جراييابه مديران ام پي

 بودن نوظهور لي، به دلSARS-CoV-2 فاضالب به قياز طر هيثانو يعدم وجود شواهد معتبر در رابطه با آلودگ رغميعل
 يدسترس و احتمال عدم روسيو نيانتقال ا يرهايدر رابطه با مس يو عدم كامل شدن شواهد علم يماريب نيا وعيش

به فاضالب  روسيو نيورود ا دهيبه پد ياژهيفاضالب، الزم است توجه و يآورمجهز جمع ستمياز افراد جامعه به س يبخش
 شتريشدن ب دهيچيپ باعث COVID-19 وعيش يباال اري. نرخ بسرديصورت گ نهيزم نيالزم در ا ياطهايشود و احت يخانگ
 .دهديم شيرا افزا هستند يكرونا مثبت بستر مارانيبكه  ييهامحل يبرا هايكه نگران يطور به شود،يم طيشرا

با  يهامحل در ژهيو به ستمهايس نيآن است كه ا انگريفاضالب ب يكشلوله ستميدر س روسيو يوجود تراكم باال احتمال
درنظر   COVID-19بالقوه انتقال ريبه عنوان مس ديبا يو مراكز مراقبت بهداشت هامارستانيانتقال مانند ب يخطر باال

 ندي. اگر فراشوديم هيتوص يماريخطر انتقال ب ليكاهش پتانس يسب برامنا هيتصف يندهاياز فرا استفاده .گرفته شوند.
 الزم است ني. بنابرادينما رفعاليرا غ روسيو توانديم يينها يينباشد، گندزدا روسيقادر به حذف و فاضالب هيتصف

 مكرر خود را يهاو دستكش استفاده نموده، دست نكيمانند ماسك، ع يحفاظت فرد زاتياز تجه هاخانههيتصف كارگران
قابل  يهاكيپالست ها وكرده است كه دستكش هيتوص WHO. ندينما يو از دست زدن به صورت خود خوددار نديبشو

 زاتيو تجه دستكش .شوند ييدرصد گندزدا٥/٠ تيپوكلريه مياستفاده مجدد با آب و صابون شسته شوند و سپس با سد
كرونا از توالت مجزا استفاده  روسيآلوده به و افراد .ار قرار داده شونددمصرف بعد از استفاده در سطل زباله درب كباري

 روسيو يحاو يهاشود تا از پخش قطرات و آئروسل گذاشته فالش تانك درپوش توالت دني. بعالوه در هنگام كشندينما
 زاتيبا تجه دهيدو بار توسط افراد آموزش د يروز ديبا ستين ممكن به اطراف ممانعت شود. اگر وجود توالت جداگانه

 ٥/٠از محلول كلر  توانيم مارانيدر تماس با ب يهاتوالت و لگن ييگندزدا يشوند. برا ييو گندزدا زيتم ،يحفاظت فرد
 هيتهو ستميكه س نياستفاده كرد. با توجه به ا تريگرم در ل ٢تا  ٥/٠ يهاغلظت با دياس كياست يمحلول پروكس ايدرصد 

كرونا از  روسيدر مورد انتقال و ييهايبوده است، نگران SARS روسيعوامل انتقال و از يكي ٢٠٠٣در سال  وبيمع يهوا
 .وجود دارد زين مطبوع هيتهو ستميس قيطر
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