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למה חשובה היגיינה
ברפת ובדיר?
ד"ר עדין שווימר

אתחיל מהסוף " -שם המשחק" הוא,
מניעת הדבקה וזיהום; הקפדה על
יישום נהלי עבודה ,בסביבה היגיינית
ומחוטאת .לצד המשבר הפוקד
אותנו בגין מגפת הקורונה ,ניתן
למצוא גם חלון להזדמנויות חיוביות;
בין השאר ,בהגברת המודעות,
הלכה למעשה ,לחשיבות הפעולות
המניעתיות •

מניעת מחלות זיהומיות ,הנגרמות ע"י פתוגנים (מחוללי
מחלה) מדבקים ברפת ובדיר כמו :נגיף פה וטלפיים ,נגיף
קש"ה ,נגיף קטרת העור ,החיידק מיקופלסמה ,החיידק סטפ.
אוראוס ועוד רבים אחרים ,מחייבת את כולנו להקפיד על
כללי עבודה ובטיחות ביולוגית ,כדי לקטוע ,עד כמה שניתן,
את שרשרת ההדבקה בעדר ובין העדרים.

נגיף הקורונה

אל הצרות ,ה"שוטפות מבית" ,הצטרף לאחרונה גם נגיף
הקורונה ( )COVID 19שמחייב את כולנו להקפדה יתרה.
כידוע לכם ,שמירה על בריאות הציבור והעדר היא בעיקר
במניעה ובמידה מוגבלת ,בטיפול באוכלוסייה ועוד פחות,
בפרט הבודד.
דרכי ההדבקה  -ממחוללי מחלות זיהומיות (פתוגנים) -
מבעל חיים אחד למשנהו ,מאדם לאדם ,מבעלי חיים לבני
אדם (זואונוזה) או מבני אדם לבעלי חיים (אנתרופונוזה) הן
מגוונות ורבות  -במגע ישיר ,טיפתית (אירוסול) הפרשות
ונוזלי גוף ,עזרים (מחטי זריקות ,כלי הגמעה) חרקים ועוד.
הסיכון העיקרי בהדבקה והפצה של גורם מדבק בקרב
האוכלוסייה ,הוא מנשאיות של גורם המחלה (פתוגן) -
הנגועות תת-קלינית ,ללא סימני מחלה; כדי לאתר את
הנשאיות ,חשוב ביותר לבדוק ולנטר באופן שוטף את בעלי
החיים לגורמי מחלות ככלל ולנגיעות תוך-עטינית בפרט; זהו
"כלי ניהולי" בסיסי ,לשליטה ובקרה על בריאות העדר ככלל
ובריאות העטין ,בפרט.

כיצד להמנע

אז מה ניתן לעשות ,כדי לקטוע את שרשרת הדבקה מגורמי
מחלות זיהומיות ,כולל נגיף הקורונה (ראו גם בכללי בטיחות
ביולוגית באתר "חלבי" והנחיות משרד הבריאות)?
 £היגיינה אישית  -לשטוף ולחטא ידיים ,בתחילת וסיום כל
פעילות (חליבה ,יונקיה ,טיפולים וכו') .לחבוש כפפות חד
פעמיות ,סינר ומסכה (למניעת הפצה טיפתית).
 £אחרי שימוש יש לחטא משטחי עבודה ,כלים ופריטים שהיו
במגע עם העובדים.
 £כניסה לרפת/דיר  -למורשים בלבד ,תוך בקרה ושליטה.
רשימת חומרים מאושרים ,המיועדים לחיטוי פטמות וחיטוי
וניקוי כללי  -ברפת ובדיר  -ראו באתר משרד החקלאות
(עמודים .)17-34

לפרטים נוספים ,פנו למדריכי ו/או רופאי מאל"ה ▲

לשמור על נוהלי היגיינה ברפתות
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