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 سالم ماندن در هنگام

هجوم موش 

health.nsw.gov.au

Farsi
Staying healthy during a mouse plague

خطرات سالمتی مرتبط با جوندگان

موش، موش صحرایی،  و سایر جوندگان ممکن است 

عفونت هایی داشته باشند که می تواند به انسان سرایت 

کند. این عفونت می تواند از طریق تماس مستقیم با 

موشهای عفونی یا تماس با خاک، غذا یا آبی که موشهای 

عفونی آن را آلوده کرده اند پخش شود. این عفونت ها 

کمیابند ولی افراد باید برای کاهش خطر آن اقداماتی را 

انجام دهند.

بیماری های عفونی منتقله از جوندگان

بیماری هایی که انسانها می توانند از موش بگیرند از جمله 

عبارتند از:

لپتوسپیروز

عوارض شامل تب، سردرد، درد ماهیچه، لرز و سرخی 

چشم ها است.

لپتوسپیروز یک عفونت باکتریایی است. این باکتری ها 

ممکن است در ادرار موش و موش صحرایی وجود داشته 

و از طریق بریدگی یا خراشیدگی و گاهی اوقات از طریق 

مخاط دهان، بینی و چشم وارد بدن انسان شوند. درمان 

آن با آنتی بیوتیک است.

 )LCMV( عفونت ویروسی کوریومننژیت لنفوسیتی

عوارض شامل بیماری شبیه آنفلوآنزا، سردرد و مننژیسم 

)سفتی گردن و درد هنگام نگاه کردن به نور( است.

عفونت های LCMV معموالً ناشی از قرار گرفتن در معرض 

ادرار، مدفوع یا بزاق جوندگان آلوده می باشند. عالئم 

ممکن است خفیف باشد یا ممکن است شامل بیماری 

شبیه آنفلوانزا و گاهی اوقات مننژیت باشد )عفونت 

مایعات اطراف مغز و نخاع(. عفونت در بارداری در 

استرالیا ثبت نشده است. با این حال مواردی وجود داشته 

است که عفونت LCMV در بارداری منجر به پیامدهای 

نامطلوب )مرگ جنین یا بیماری های مادرزادی که روی 

سیستم اعصاب مرکزی اثر دارد( شده است.

گاز گرفتگی موش صحرایی

عوارض ممکن است شامل تب، درد ماهیچه، کهیر، درد 

مفصل، استفراغ و سردرد باشد.

گاز گرفتگی موش صحرایی یک بیماری باکتریایی است که 

ابتال به آن می تواند از طریق گزش یک حیوان آلوده یا 

در اثر قرار گرفتن در معرض آب یا مواد غذایی آلوده به 

ادرار یا مدفوع جوندگان باشد. 

پیچیدگی های ناشی از آن می تواند شامل عفونت های 

عمیق و عفونت خون باشد. زخم معموالً تا زمان بروز 

بیماری قابل مشاهده نیست. درمان با آنتی بیوتیک است.

عفونت های دستگاه گوارش مانند سالمونلوز، 

کمپیلوباکتریوز و کریپتوسپوریدیوز

عوارض شامل اسهال، تب، شکم درد، سردرد، استفراغ، 

درد بدن و بی حالی است.

تعدادی از عفونت های باکتریایی که معموالً از طریق غذا 

منتقل می شوند ممکن است توسط جوندگان نیز منتقل 

شوند. این می تواند از طریق تماس مستقیم با جوندگان یا 

آلودگی سطوح آماده سازی غذا باشد.

در موارد نادری این عفونت ها می توانند به بیماری شدید 

منجر شوند. آنتی بیوتیک های ویژه و داروهای دیگر 

ممکن است برای این عفونت ها داده شود.

محافظت از سالمت تان

تماس با جوندگان را به حد اقل برسانید:

هر سوراخ یا شکاف داخل خانه تان را ببندید.  •

مواد غذایی را در ظروف ضخیم که خوب بسته   •

می شوند نگهداری کنید و هرگونه غذای مانده / 

ریخته شده را بالفاصله تمیز کنید تا از جذب جوندگان 

جلوگیری کنید.

در نزدیکی جاهایی که غذا آماده می کنید تله موش   •

نگذارید.
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اگر یک جونده شما را گزید چه باید بکنید:

زخم را بالفاصله با آب و صابون تمیز کنید.  •

محل آن را خشک کنید و کرم آنتی بیوتیک و پانسمان   •

تمیز روی آن بگذارید.

برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. ممکن است به   •

ایمن سازی کزاز نیاز داشته باشید، و در برخی شرایط 

)نه همیشه( آنتی بیوتیک برای جلوگیری از عفونت 

تجویز می شود.

به تدریج که زخم التیام می یابد، متوجه عالئم عفونت   •

مثل گرم شدن پوست، قرمزی یا درد باشید. در صورت 

بروز این عالئم به پزشک مراجعه کنید.

محلهایی را که با موش تماس داشته اند تمیز و ضد عفونی 

کنید:

کفپوش ها و پیشخوان   ها را با محلول ضد عفونی   •

کننده یا سفید کننده تمیز کنید.

مبلمان و فرشهایی را که شواهد جوندگان در آن دیده   •

می شود با بخار آب یا شامپو تمیز کنید.

اگر مالفه ها یا لباسها در معرض ادرار یا مدفوع   •

جوندگان قرار داشته  اند آنها را در آب داغ با ماده 

رختشویی بشویید.

پاکسازی محل الشه موشها:

وقتی جای الشه موشها را تمیز می کنید یا جاهایی کار 

می کنید که موش در آن بوده است:

دستکش بپوشید.  •

لباس و کفش محافظ ضد آب بپوشید.  •

روی بریدگی ها و خراشیدگی ها را با پانسمان ضد آب   •

بپوشانید.

بعد از تمام کردن پاکسازی، و به ویژه قبل از غذا   •

خوردن دستهایتان را با صابون بشویید و خشک کنید.

ایده آل این است که هرگونه عمل با الشه موش باید   •

توسط اعضای خانوار که باردار نیستند یا سیستم ایمنی 

شان ضعیف نشده انجام شود.

مخازن آب باران که توسط الشه موش آلوده شده است

ورودی و سرریز مخازن باید دارای توری باشند تا از ورود 

موش و سایر حیوانات کوچک و برگها جلوگیری شود. مخزن را 

به طور مرتب چک کنید تا مطمئن شوید هیچ شکافی ندارد.

آب باران را می توان با جوش آوردن به مدت طوالنی و 

قبل از نوشیدن خنک کردن آن ضد عفونی کرد. یک کتری با 

کلید خاموش شدن خودکار می تواند این کار را انجام دهد.

اگر شک دارید که آب موجود در مخزن آب باران شما 

آلوده شده است، می توانید آن را با پودر کلر استخر شنا 

)هیپوکلریت کلسیم، 65 درصد کلر موجود( یا کلر مایع 

)هیپوکلریت سدیم، 5/12 درصد کلر موجود( ضد عفونی 

کنید. نباید از کلر تثبیت شده )سیانورات کلر( استفاده 

کنید. جدولهای حساب آماده برای کمک به تعیین مقدار 

کلر مورد نیاز برای اندازه های مختلف مخزن موجود است. 

به لینک موجود در منابع اضافی در زیر مراجعه کنید. 

اگر لجن در مخزن آب باران شما وجود دارد باید آن را با 

سیفون کردن یا کاماًل خالی و تمیز کردن مخزن از بین ببرید.

اگر ورود به مخزن برای تمیز کردن آن الزم است، توصیه 

می شود یک تمیزکننده مخزن حرفه ای واجد شرایط 

این عمل را انجام دهد. تمیز کردن مخازن آب تعدادی 

خطرات بهداشتی و ایمنی مانند کار در فضاهای محدود را 

به همراه دارد.

برای اطالعات بیشتر در باره ضد عفونی و تمیز کردن 

مخزن، صفحه مخازن آب باران وبسایت اداره بهداشت نیو 

سات ویلز را در منابع اضافی در زیر ببینید. 

طعمه ها و سم های موش

از طعمه های موش باید همیشه مطابق با دستورالعمل های 

روی برچسب استفاده شود. طعمه های موش با مجوز 

استفاده در کشاورزی هرگز نباید برای اهداف خانگی 

استفاده شود. محصوالت طعمه موش کشاورزی حاوی 

فسفید روی در هنگام واکنش با رطوبت یا اسید، گاز 

فسفین تولید می کنند. کودکان و حیوانات خانگی باید از 

جاهایی که در آن از طعمه موش استفاده شده دور نگه 

داشته شوند.

منابع اضافی

لپتوسپیروز    • 

www.health.nsw.gov.au/Infectious/

factsheets/Pages/leptospirosis.aspx

کوریومننژیت لنفوسیتی:  • 

www.cdc.gov/vhf/lcm/index.html

جدولهای حساب آماده برای ضد عفونی کردن:  • 

www.health.nsw.gov.au/environment/water/

Documents/chlorine-ready-reckoner-tables.

pdf

مخازن آب باران:  • 

www.health.nsw.gov.au/environment/water/

Pages/rainwater.aspx

اگر در رابطه با بیماریهای منتقله از جوندگان نگرانی های   •

بیشتری دارید با دکتر عمومی تان صحبت کنید.

اگر نگرانی های دیگری در رابطه با بهداشت   •

دارید به واحد بهداشت عمومی محلتان به شماره 

055 066 1300 تلفن بزنید. 
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