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 تعالیبسمه 

 ییغذا ایعز همه گیري ویروس کرونا براي صندرس هایی ا

 mlabbafi@ut.ac.ir -1399,01,06 ،علوم و صنایع غذایی پردیس کشاورزي دانشگاه تهرانگروه 

https://www.foodqualityandsafety.com/article/lessons-from-the-coronavirus-outbreak-for-the-food-industry 

 
جنگ  قرن اخیر بوده که تاکنون مشابه وقوع آن را بعد ازپدیده شیوع کرونا واقعه اي نادر در یک   

و اگر ما خوش شانس باشیم دیگر نبایستی آن را مجددا در باقی مانده ندیده ایم  هرگز جهانی اول
حادثه این چند روزه  زا آنچه که ما با کمی تامل ببینیم. ولی آنطور که گفته اند هرگز نگو، هرگز. عمرمان

که در بخش تولید و صنایع غذایی مشخص کنیم  می توانیم یاد بگیریم ،ایم همه گیري کرونا دیده
در ه در آیندو  رسانی کنیماین بخش را  به روز  تجاري فعالیت واحد هاي تولیدي ی بایستمچگونه 

که کارخانه مجموعه اقداماتی  .وضعیت بهتري را براي خود رقم بزنیمهمه گیري ویروس بعدي مواجه با 
و یی، شاغلین در انبار هاي غذایی مواد اولیه یا محصول نها هاي صنایع غذایی اعم از تولید کنندگان

 :  رستوران ها می بایست مد نظر قرار دهند عبارتند ازفعالین در واحد هاي عرضه و 

همچنان شستن دست ها بعنوان یکی از اقدامات محافظتی براي به حداقل  : شستشوي دست ها -1

کرونا مطرح می باشد. البته این صرفا یک اصل مسلم براي تمام کسب و کار هاي مرتبط  رساندن انتقال

از سوي  موثر در سالمت شستن دست ها همیشه یک اقدام اساسیهر چند که  شاید نباشد با مواد غذایی

کرونا اما باید متوجه این موضوع باشیم که شیوع ویروس دست اند کاران تولید مواد غذایی می باشد. 

شستن دست ها  از طریق اصول سالمت بخشیدیگري را به سادگی به هاي ضرورت انجام و اتخاذ برنامه 

امکانات موجود در سرویس هاي  ه ازبه استفاد کارکنان و تشویقبر اهمیت  تاکید و .وارد نموده است

 نده و وسایل دست خشک کنرم، صابون مایع، مواد ضد عفونی کمجهز به آب گکه  دست هاشستشوي 

 ساده ترین روش می باشد. ستا
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ط با مواد غذایی تاکید شده بوده و این خود موضوعی بود که قبال براي کلیه افراد مرتب بهداشت فردي: -2

بشدت یکی از اقدام هاي محافظتی موکد براي جلوگیري از انتقال کرونا بوده است. و این در حالی است 

 مد و مطابق با نیاز امروزآوز راقدامات  ،روسیویاپیدمی در شرایط  که دست اند کاران تهیه مواد غذایی

 می باشد اگهانینصورت، روش عطسه و سرفه کردن دست ها به شامل عدم تماس  ا کهربهداشت فردي 

 را بخوبی مد نظر داشته باشند.

گزارش هاي بسیاري وجود دارد که برخی  تامین کنندگان مواد اولیه هر کارخانه :به تنوع بخشی  -3

مربوط اغلب  شرایطتولید خود را متوقف نموده اند. این  ،از تولید کنندگان بدلیل نداشتن مواد اولیه اصلی

ساس مقدار نیاز تولید شان اقدام به خرید که مدیریت در لحظه دارند و فقط بر ا است تولید کنندگانی به

ما را به آن متوجه نموده یکی از نکات مهمی که شیوع کرونا  در انبار ذخیره زیادي ندارند.می کنند و 

کنندگان می بایست  باشد. از این رو تولید به منابع تامین مواد اولیه هر کارخانه می هیدتنوع  یت اهم

از  سفارش خریدتامین کننده مواد خام اولیه براي خود در نظر داشته باشند. و یحا دو جحداقل یک و تر

 در دست اقدام داشته باشند. را بطور منظم دیگر تامین کنندگان

غذاي  مربوط به پیشگیرانه هاي کنترل قانون   :ي پیش روخطرهاو  چالشباز نگري در ارزیابی  -4

و طرح و برنامه جهانی بازرسی ابتکاري سالمت   ISO 2020دارد سالمت غذایی انسان به عالوه استان

ه خام اولیه، بست، استاندارد یا مواد غذایی، حمل کنندگان تولید کنندگان مواد مخاطب آنها )که (غذایی، 

ارزیابی  می باشند. و دیگر فعالیت هایی که مربوط به حوزه مواد غذایی بندي کنندگان و فرآیند کنندگان

  موضوع مهم می باشد: 2شامل  انشهاي مورد نظر 

غذایی. بر این اساس تمام یک خطر و چالش تهدید کنده سالمت مواد  شدت وقوعدوم احتمال وقوع و 

توانسته این قوانین و دستوالعمل ها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند تا متوجه شوند آیا  می بایستموارد 

در زنجیره تولید مواد غذایی را تحت پوشش ارزیابی  کرونا ویروسو عوامل انتقال حد کافی منابع  در اند
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که از چین شیشه وارد مینمود و با خطر آلودگی ویروسی خود را  الکی یدنی شرکت نوشمثال قرار دهند؟

تا با  ر دادندمواجه می دید حتی مجددا نحوه ساخت، بسته بندي و انتقال بطریها را مورد بررسی قرا

. نخواهند بودمطمن شدند که با خطر آلودگی ویروسی مواجه  هابطري  توجه به دماي باالي فرم دهی

 شود. ت بیشتري ارزیابی همه جانبه انجامبنابر این میبایست بر روي خیلی از مواد با حساسی

خود قرار در دستور کار  را یسالمت غذای آموزش که هر واحد تولیدي موضوع وقتی افراد حساس :-5

مصرف کننده محصول نهایی هر شرکت است. گرچه  آن، توجه داشتن به یکی از اصول اساسی می دهد

بیشتر غذا ها، نوشیدنی ها و بسته بندي هاي مورد استفاده براي این قبیل محصوالت با هدف مصرف 

هاي حساس مانند  عمومی به بازار عرضه می شوند. معذالک، مواردي وجود دارد که براي افراد و مشتري

تولید می شوند. از اینرو این تولید  دردوران رشد جوانانبا سابقه نقص ایمنی و نو افراد خانم هاي باردار، 

ظات مالحایمنی خط تولید و طراحی  در خصوصاي را  العاده بایست مراقبت هاي فوقکنندگان می 

البته در این ایام که مواجه رسانند. ب عملبه مرحله را بخوبی بررسی و تولید مربوط به کیفیت و سالمت 

با شیوع کرونا هستیم بشدت می بایست افراد با نارسایی هاي تنفسی ناشی از کرونا و بیماران قلبی و 

 قرار داد.و در جمع مصرف کنندگان محصوالت خود دیابتی را بیش از بیش مورد نظر 

 دارا ،برنامه هاي سالمت غذایی شرکت هاي تولیديرکان ایکی از  توسعه برنامه هاي اضطراري:-6

شرکت هاي تولیدي و حمل مواد غذایی برنامه ها و پیش   ویژه شرایط اضطراري می باشد بودن برنامه

و مواد  نشت آمونیاکیقطع برق، سیل، له، ، زلزبراي شرایط اضطراري مانند طوفان بینی ها ي خاصی را

هاي تولید شرکت  اغلباما متاسفانه شیمیایی و اقدامات بیو تروریستی آماده و پیش بینی نموده بوده اند 

ویروسی می  براي شرایط بروز یک اپیدمی همه گیر چنین برنامه هایی خصوصامواد غذایی فاقد یک 

. در چنین وضعیتی خیلی از آنها بدون از دست دادن وقت می بایست دست بکار شده و برنامه هاي باشند

 ،از چند هفته اخیر بروز اییدمی کرونا را طراحیشرایط اضطرار را با توجه به اندك تجربه هاي حاصل 

 عملیاتی و توسعه دهند.
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این اقدام معموال شامل برنامه تولید اضطراري بوده است  برنامه ریزي تولید با رویکرد احتمال وقوع : -7

ه در و احتماال مورد خوبی براي نشان دادن یک خود اتکایی باشد. و این اقدام براي جبران اختالل پیش آمد

برف سنگین دچار کاهش  شکارخانه هاي تولید کننده آرد در زمان باربرخی تولید می باشد. بطور مثال

تولید شده بودند بناچار آنچه که در دوران باز سازي کارخانه خود می بایست  انجام دهند مورد سئوال اصلی 

اکره با شرکت هاي مشابه خود و استفاده دهند مذ آنها بوده است. مهمتري اقدامی که آنها می توانستند انجام

 .آنها میباشد با نام و نشان با بسته بندي و  از ظرفیت ها ي خالی آنها براي تولید محصول

شور کدر  ین ویروسامربوط به و تست  آزمایش که   امروزکرونایی با توجه به شرایط    :زمایش کردنآ -8

غیر قابل درك  مردم این تست همچنان براي عموم ابعادشاید خیلی از است. را رقم زده  بزرگی عضلمیک  ها

اعالم توجه کنیم که اداره کل غذا و داروي آمریکا  1990سال  اگر به اطالعیه این زاویه از  و پنهان باشد.

اي هبازنگري سیستم  باید HACCPنقش ما در  بجاي اینکه به بازرسی هاي مرسوم تکیه کنیم  :نموده بود

نتایج  سیستم هاي ثبت انتخابی و هاي  همراه با انتخاب وپشتیبانی از ارزیابیو شیوه هاي فرآیند،  ارزیابی

ك  ي)تواندمی( و آنالیز،آزمایش زیرا که  می باشد تاکید نموده است.نیز آنالیز هاي آزمایشگاهی  شامل که

همین دلیل می توان به .  صولمح راي اطمینان از سالمتینه صرفا وسیله اي ب اشدب ازرسی و تحقیقفعالیت ب

براي این به اجرا گذاشته شد طراحی و توسط متخصصین  HACCPکه  اصلی یکی از دالیل ،جه شدمتو

( و کیفیت) در سیستم خط  که صنایع غذایی بطور تخصصی ملزم به ایجاد یک ساختار سالمتی ساس بودها

براي اطمینان از صرفا نه  مشکالت استحل  براي ،ي انجام شدهبیشتر آزمایش ها )زیرا(خود گردند.  تولید

 و آزمون هاي بررسی مربوط به محصول نهایی می باشد. متی، اگر چه خیلی از اقدامات سال

کنندگان میبایست برنامه هاي آموزسی خود را نهادینه کنند. این فعالیت همه تولید  آموزش نیروي کار: -9

ها شامل آموزش و هدایت نیرو هاي تازه جذب شده، باز آموزي نیرو ها با هدف تامین بهتر سالمت غذایی، 

خاص با هدف اطمینان بخشی از اینکه افراد  شاغلمبهداشت سالمت کارکنان و آموزش اختصاصی براي 
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بطور  از سوي مطبوعاتشیوع ویروس خبر  پوشش دهیشرایطی که در و در سالمت مشغول کارند.  بدرستی 

بیشتر ترساندن است تا  شانغلنها فکر می کنند که شآ( اینگونه به نظر می رسد  وشش دهی نشدهپ کامل

مدیریت شرایط دوران  ،شانغذایی، حمل کنندگان، عمده فروتولید کنندگان مواد الزم است  اطالع رسانی)

تولید کنندگان می بایست همه تیم هایشان را و نمایند. تشریح کارشان  هاي را براي نیرو )کرونا( راراضط

 است و در حال انجام کار دیگريماهنگ با هکه هر کس در جاي خودش و  طمئن شوندمگرد هم آورند تا 

ت حاضر شرکت براي حل مشکال )متوجه شوند که (نه تنها مشکل را درك کنند بلکه  بدینوسیله همه پرسنل

شرکت ها باید ترغیب به دست اندر کاران است.  )و یا در حال برنامه ریزي ( کردهبرنامه ریزي  و پیش رو 

را نمی داند  یسئوال ر مسئولهد که چگونه به آنها پاسخ دهد. اگر نکنند اما از طرف دیگر مواظب باش سئوال

و  حدس و با “ اما ما به شما می گوئیم“ ما مطمئن نیستیم« بگوید بهتر است ،نیست مطمئنن آجواب ه بیا 

  نگویید.را پاسخ تئوري وار چیزي 
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