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گسترده ترین تجمعات بشری در طول تاریخ

گردهمایی جمعیتی بیش از هزار نفر با هدف مشخص سرگرمی، 
ورزشی، مذهبی، گردشگری و... در یک مکان و طی مدتی 
تعیین شده را »تجمع« می گویند که اولین و مهم ترین حق آنها 
برخورداری از امنیت و سالمت است. این در حالی است که 
زمینه بروز آسیب های مختلف فردی، جمعی و زیست محیطی 
در هر تجمعی به عنوان خطر بالقوه وجود دارد و می تواند به 

ایجاد اتفاقات جزیی تا فجایع بزرگ بینجامد. 

تهدیدات سالمت 
تهدیدات سالمت در تجمعات بزرگ به دو گروه تقسیم می شوند. 
گروه اول تجمعاتی که با خطرات بارز و قابل پیش بینی همراه 
نیستند، مانند گردهمایی های مذهبی، سیاسی و هنری که الزاما 
حضور جمعیت زیاد را باید تهدید کننده دانست و با تمهیدات 
امنیتی و برنامه ریزی های اجتماعی و محیطی می توان از بروز آنها 
پیشگیری کرد. گروه دوم تجمعاتی مانند مسابقات اتومبیلرانی، 
مانورهای نظامی، آتش بازی حرفه ای و... که عالوه بر ازدحام 
جمعیت، خطر زمینه ای اتفاقات ناگوار وجود دارد. از طرفی، 
و  فردی  به خطرهای  باید  را  تجمعات  در  تهدیدات سالمت 
مهم ترین  فردی،  خطرهای  مورد  در  کرد.  تقسیم   نیز  گروهی 
جمعیت  میان  زمینه ای  بیماری های  ناقل  افراد  حضور  عامل 
است. در کنسرت های موسیقی، مسابقات ورزشی و تجمعاتی 
از این قبیل که عموما افراد جوان و سالم حضور دارند، خطر 
و  مذهبی  مراسم  در  اما  است  زمینه ای ضعیف تر  بیماری های 
سیاسی که جمعیتی مختلط از کودکان، سالمندان، معلوالن و... 
به  انتقال  و  زمینه ای  دارند، خطر  کنار جمعیت جوان حضور 

دیگر افراد بیشتر خواهد بود. 
آسیب های گروهی نیز در مورد برنامه هایی مانند کنسرت های 
موسیقی یا تماشای مسابقات ورزشی که معموال با ازدحام در 
صحنه اجرا یا ورودی مسیر عبور بازیکنان همراه است، غالبا 

دیده می شود. 

پیشگیری از بروز اتفاقات تهدیدکننده سالمت
اولین عامل پیشگیری از بروز هر نوع آسیب و تهدید سالمت در 
تجمعات مختلف را باید برنامه ریزی و تعیین بخش های مختلف 
امنیتی و سالمت دانست. در وهله بعد تعبیه واحدهای سیار 
اورژانس در فواصل مختلف و قابل دسترس فوری است تا امکان 
امدادرسانی سریع وجود داشته باشد. در مورد همه رویدادهای 
گروهی، تنظیم و پوشش دادن نیازهای بهداشتی، درمانی و 

امنیتی وظیفه افرادی است که مسوولیت مراسم را برعهده دارند. 
متاسفانه یکی از معضالت در برخی از این مراسم، واگذاری 
نیروهای داوطلب است چراکه  به  خدمات پزشکی و درمانی 
حضور نیروهای متخصص قطعا نیازمند صرف هزینه است و 
طبیعتا برگزارکنندگان مراسم سعی در صرفه جویی هزینه ها خواهند 
داشت. این در حالی است که متاسفانه بعضی از نیروهای داوطلب 
تخصصی در  زمینه خدمات پزشکی ندارند یا صرفا دوره های 
کوتاه مدت و مختصری را گذرانده اند که خود عاملی جدی در 
ارائه خدمات مطلوب هنگام بروز حوادث است. درواقع، این امکان 
زمانی محقق می شود که از ابتدای سازمان دهی مراسم، حضور 
کادر پزشکی، پرستاران، تجهیزات ضروری مانند ماسک اکسیژن 
و... همچنین تجهیزات سیار مثل بالگرد در نظر گرفته شده باشد.

نمونه هایی از تهدیدات سالمت در تجمعات بزرگ
»حج«؛ تجمع شکوهمند و ضرورت تمهیدات جدی سالمت: 
»حج« نمونه تجمع شکوهمند اسالمی است که ساالنه حداقل 2 
میلیون نفر از سراسر دنیا در شهر مکه طی ایام مشخصی به عبادت 

بر جمعیت گسترده،  انجام فرایض دینی می پردازند. عالوه  و 
حضور زائران از سنین مختلف، حضور زائرانی از کشورهایی 
با شیوع بیماری های واگیردار و امکان ضعف ایمنی برخی افراد 
از جمله عواملی است که توجه به سالمت و هوشیاری نسبت 
به ابتال به بیماری های مختلف را می طلبد. عالوه بر این، گرمای 
شدید، خشکی جو، بهداشت ناکافی به خصوص در صحرای مشعر 
و منا، تجمع یکباره جمعیت طی چند روز، فعالیت بدنی شدید 
و غیرمعمول و دسترسی مشکل در بعضی مناطق به خدمات 
سالمت نیز از دیگر شرایطی است که به عنوان تهدید سالمت 
مثل  مختلف  مشکالت  بروز  زمینه  و  می شود  شناخته  حجاج 
بیماری های تنفسی، عفونی، پوستی، ضربه، سوختگی، گرمازدگی 

و ناراحتی های عروق قلب و مغز را تشدید می کند.
بیماری های تنفسی با 20درصد موارد بستری در بیمارستان های 
عربستان و 30درصد علت فوت حجاج، مهم ترین بیماری های 
عفونی حجاج محسوب می شود. خوشبختانه طی سال های اخیر، 
الزام به تزریق واکسن آنفلوانزا برای حجاج تاثیر قابل توجهی در 

پیشگیری از بروز و وخامت بیماری های تنفسی داشته است. 

بیماری های قلبی-عروقی نیز که اساسا به دلیل ناتوانی بدن در 
انجام مناسک در افراد بیمار و سالمند دیده می شود، در صدر علل 
بیماری های غیرعفونی هستند. به عنوان مثال، 34درصد موارد 
بستری در سال 2005 میالدی ناشی از ناراحتی های قلبی- عروقی 
و 12درصد به دلیل مشکالت نورولوژیک گزارش شد که از 
مجموع 114 مورد فوت، 21 مورد به دلیل ناراحتی های قلبی و 

20 مورد ناشی از سکته مغزی بوده است. 
جام جهانی فوتبال:  طی برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 
2006 میالدی به میزبانی کشور آلمان، آنچه بیش از هر چیز 
تهدید سالمت محسوب می شد، نگرانی از بیماری سرخک به 
وستفالن،  نوردراین  در  مورد   1400 از  بیش  همه گیری  دلیل 
پرجمعیت ترین ایالت آلمان بود. به هواداران آمریکایی هشدار 
داده شده بود ایمنی در برابر بیماری را رعایت کنند و در صورت 
لزوم، واکسن بزنند. از طرفی، در نشریات در مورد خطر ابتال به 
بیماری های قابل انتقال از طریق روابط جنسی به دلیل حضور 
گسترده افراد با انحرافات جنسی از کشورهای اروپای غربی نیز 
هشدار جدی داده شده بود. همچنین طی مسابقات فوتبال یورو 
2004  گروه زیادی از هواداران پرتغال، زمانی که به دلیل پیروزی 
تیم کشورشان در حال شادی و باال و پایین پریدن در تراموا 
بودند، دچار برق گرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند. 
مورد  در  سازمان یافته  نظارت های  اولین  المپیک:  بازی های 
 1984 سال  در  مسابقات  این  برگزاری  به  المپیک  بازی های 
لس آنجلس مربوط می شود. از آن زمان، به تدریج سیستم های 
نظارت نسبت به آسیب های سالمت مانند بیماری های مرتبط 
با گرما، آنفلوانزا، بیوتروریسم و... مجهزتر شدند. در المپیک 
تابستانی 2000، صدهزار تماشاچی، 11هزار ورزشکار، 5هزار 
و 100 مسوول برنامه ریزی و 11 هزار خبرنگار و فعال رسانه ای 
در سیدنی جمع شده بودند. در این مدت مراقبت و نظارت های 
بهداشتی در مورد بیماری های تب دار خونریزی دهنده ویروسی که 
ممکن بود از طریق دریا منتقل شود، همچنین تهدیدات مربوط 
به بیوتروریسم و بیماری های عفونی شایع مانند سرخک، اسهال، 
عفونت های قابل انتقال از طریق روابط جنسی و... انجام گرفت. 
نمونه های مشکوک بیماری های عفونی توسط مراکز درمانی و 
متخصصان در 3 مرحله بررسی می شد. عالوه بر این یک سازه 
حسگر در محل برگزاری مسابقات تعبیه شده بود. به طور کلی 
مراجعات به مراکز اورژانس به دلیل مصرف اکستازی و بریدگی 
ناشی از شیشه های نوشیدنی و... 5درصد افزایش داشت اما این 
سازه حسگر قابلیت تشخیص سریع ویروس آنفلوانزا را نداشت 

و به همین دلیل امکان تشخیص از این طریق محقق نشد.
 www.revmed.ch :منبع

»سالمت« در تجمع های بزرگ 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

1 مراسم عبادی کومبه میال، هندوستان، سال 2013 میالدی
»کومبه میال« که بزرگ ترین تجمع عبادی در دنیاست، هر 12 سال یکبار در »اوتارپرادش«، یکی از ایاالت 

شمالی هندوستان برپا می شود. در سال 2013 میالدی، گسترده ترین تجمع هندیان برای این 
مراسم انجام گرفت و 30 میلیون نفر برای توبه از گناهان، خود را به مراسم رساندند. 
براساس آیین هندوها، شنا در رودخانه این شهر می تواند سبب آمرزش و پاک شدن آنها از خطاهای 
گذشته شود. با اینکه هر ساله تعداد زیادی از مردم به دلیل ازدحام جان خود را از دست می دهند،  

اعتبار و اهمیت این مراسم برای اهالی هندوستان پابرجاست.

3 تشییع جنازه سی.ان. آندورای، هندوستان، سال 
1969 میالدی

مردم هندوستان جزو متعصب ترین مردمان جهان شناخته می شوند. 
بیش از 15 میلیون نفر از ساکنان این کشور در سال 1969 میالدی 
برای مراسم تشییع جنازه »سی.ان.آندورای«، نخست وزیر سابق 
تامیل نادو و یکی از رهبران انقالبی این کشور، به خیابان های 
شهر »ِچنای« آمدند. این رهبر محبوب هندوستان بیشتر به نام 

»آنا« شهرت دارد که در زبان تامیل)یکی از گویش های هندی( 
به معنای برادر بزرگ تر است.

4 مراسم تشییع امام خمینی)ره(، ایران، 
سال 1989 میالدی

زمانی که خبر ارتحال بیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران از رسانه ملی پخش شد، مردم ایران داغدار و 
سیاهپوش پدری دلسوز و یاوری استوار شدند. به 
گواه تاریخ، در مراسم تشییع پیکر امام خمینی)ره( 
10 میلیون نفر از سراسر کشور خود را به تهران 

رساندند و پیمان بیعت با رهبر خود را به جهانیان 
ثابت کردند.

5 سفر پاپ فرانسیس؛ فیلیپین، سال 2015 میالدی
بنابر اعالم رئیس کمیته استقبال از »پاپ فرانسیس« در سفر 
به فیلیپین در سال 2015 میالدی بیش از 6میلیون نفر برای 
دیدن وی در »مانیل« جمع شدند که از رکورد جهانی قبلی 

در این کشور با تجمع 5 میلیون نفر، پیشی گرفت. 

6 روز جهانی جوان، فیلیپین، سال 1995میالدی
حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر در روز یکشنبه، پانزدهم ژانویه 1995 

میالدی به مناسبت روز جهانی جوان در مانیل، پایتخت فیلیپین، گرد هم آمدند. ازدحام این 
تجمع به حدی بود که ژان پل دوم قادر به تردد در خیابان نبود و با بالگرد به جایگاه منتقل شد.

7 تشییع جنازه جمال عبدالناصر، مصری، سال 1970میالدی
یکی دیگر از گسترده ترین تجمعات بشری را باید تشییع جنازه »جمال عبدالناصر«، 
دومین رئیس جمهور مصر و رهبر انقالب 1952 این کشور دانست. 5 میلیون نفر 

در این مراسم شرکت داشتند.

8 کنسرت راد اِستوارت، برزیل، سال 
1994میالدی

خواننده اسکاتلندی-انگلیسی معروف دنیا توانست رکورد 
یکی از بزرگ ترین کنسرت های دنیا را به خود اختصاص 
دهد. 3/5میلیون نفر در کنسرت »راد اِستوارت« در شهر 

ریودوژانیرو حضور داشتند.

9 حج، عربستان سعودی، سال 2012 میالدی
حج به عنوان عالی ترین تجمع مسلمانان در طول تاریخ همواره 
تجلی گر شکوه و جالل خاص اسالم است. به عنوان نمونه 
یکی از باشکوه ترین مراسم حج را باید مربوط به سال 2012 
میالدی دانست که بیش از 3میلیون نفر برای انجام فریضه حج 
به شهر مکه تشرف پیدا کردند. گزارش ها حاکی از آن است که 
به علت ازدحام جمعیت، بسیاری از زائران به خصوص زائران 
کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب شرقی در این مدت روی 

سنگفرش های مرمرین مسجدالحرام می خوابیدند.

10 پیاده روی ضدجنگ، ایتالیا، سال 2003 میالدی
به محکومیت  ایتالیا نسبت  پایتخت  نفر در  در سال 2003، میالدی حدود 3میلیون 
حمله به عراق توسط آمریکا راهپیمایی کردند. به نظر می رسد این تجمع بزرگ ترین 

راهپیمایی ضدجنگ در طول تاریخ است.
www.parhlo.com:منبع

2 راهپیمایی اربعین، عراق، سال 2014 میالدی
گرچه از زمان شهادت امام حسین )ع(، هر ساله عاشقان امام شیعیان و آزادی خواهان دنیا به 

زیارت ایشان مشرف می شدند، جوش و خروش قیام حسینی چند سال است که به اوج خود 
رسیده و میلیون ها نفر از گوشه و کنار دنیا را به سرزمین عراق می کشاند. سال گذشته برآورد 

می شود حدود بیست میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. 1
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سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کنار کنترل های جدی 
در زمینه های امنیت و پاسداری از حریم کشور، نسبت به حفظ 
سالمت مردم و تهدید ورود عوامل بیماری زا بی تفاوت نبوده و 
کنترل تمامی مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور از طریق 
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی برعهده دانشگاه های علوم پزشکی در استان های مختلف گذاشته 
شده است. در این زمینه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مسوولیت کنترل مرزهای لطف آباد در 
شهرستان درگز، باجگیران در شهرستان قوچان و دوغارون در شهر تایباد را برعهده دارد. 
همچنین کنترل مرز هوایی از طریق فرودگاه بین المللی شهید  هاشمی نژاد که دومین فرودگاه 
پرتردد کشور پس از فرودگاه امام خمینی)ره( تهران است، انجام می گیرد. در همه پایگاه های 
مراقبت بهداشتی مرزی، قوانینی بر اساس نظام IHR؛ مقررات بین المللی بهداشت تعریف شده 
است که مسائل بهداشتی کنار مسائل ایمنی و امنیت کنترل می شود. به عنوان مثال هر مسافری 
که وارد ایران می شود، چنانچه مبتال به بیماری مسری باشد، مقامات ایران می توانند از کشور 
مبدأ برای اخذ اجازه سفر شکایت کنند و حق دارند بیمار را قرنطینه کنند و حتی به کشور 
مبدأ بازگردانند تا سالمت جامعه به خطر نیفتد. عکس این مساله نیز در مورد ایرانیان در سفر 

به کشورهای دیگر صدق می کند. 

بررسی سالمت مسافران از طریق »نظام مراقبت نشانگان یک«
بر این اساس، نظام مراقبت نشانگان یک در پایگاه های مراقبت بهداشت مرزهای زمینی و هوایی 
تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نهادینه شده است. در نظام مراقبت نشانگان یک، برخی 
از عالئم که شبیه بعضی بیماری هاست و در پزشکی اصطالحا نشانگان تلقی می شود، تعریف 
شده که اگر فردی هنگام ورود یا خروج از مرزها یکی از نشانگان  های 14 گانه مانند تب و 
سرفه، تب و زردی، تب و اسهال، تب و اختالل هوشیاری و... را داشته باشد، پایگاه مراقبت 
بهداشتی موظف به مراقبت از وی است. در این شرایط عالئم بیماری کنترل شده و تاریخ شروع 
عالئم، سابقه سفر به کشورهای دیگر، مدت اقامت در کشورهای دیگر، وضعیت و مدت اقامت 
در ایران و... بررسی می شود. در صورت حاد بودن وضعیت بیماری، بالفاصله پس از هماهنگی 
با بیمارستان، بیمار برای اقدامات تکمیلی و تخصصی بیماری های عفونی به بیمارستان منتقل 
می شود. در غیر این صورت، پس از ثبت شماره تماس و محل اقامت، وضعیت مسافر با ذکر 
عالئم به مرکز جامع خدمات بهداشت محل سکونت اعالم می شود. طی 3-2 هفته پس از ورود 
به کشور وضعیت فرد توسط مرکز جامع خدمات بهداشت کنترل می شود و وخامت بیماری یا 
بهبود وضعیت و عدم نگرانی ثبت خواهد شد. در شرایط وخامت، بیمار به بیمارستان ارجاع داده 
می شود و درنهایت پس از بررسی های الزم و آزمایش های تخصصی، نوع بیماری، کنترل سرایت، 

درمان های الزم و... انجام می گیرد. 

اطالع دادن به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ورود مسافر با 
عالئم بیماری

حتی اگر مسافر قصد اقامت طوالنی در کشور و حضور در شهرهای خارج از محدوده تحت 
وظیفه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را داشته باشد، به دانشگاه شهر مقصد اعالم می شود که فردی 
با چنین عالئمی در محدوده تحت نظر آنها حضور دارد. نمونه این وضعیت در ایام اربعین برای 
زائرانی که از افغانستان و پاکستان از مرزهای خراسان رضوی وارد کشور می شوند و پس از 
اقامت کوتاه قصد گذر از شهرهای مختلف ایران تا مرز عراق را دارند، وجود دارد. به این ترتیب 
دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در شهرهای محل اقامت این فرد از وضعیت عالئم بیماری، 
تاریخ ورود به کشور، اقدامات درمانی فوری و... مطلع می شوند، تا زمانی که یا بیماری تایید شود 

و تحت درمان قرار گیرد  یا تایید به منفی بودن محرز شود.

فعالیت منسجم تر پایگاه های بهداشتی طی دوران »حج« و »اربعین«
در دوران حج و اربعین فعالیت پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی در کل کشور به خصوص در 
مسیر تردد مسافران خارجی و ایرانی، فشردگی و برنامه ریزی های بیشتری خواهد داشت. در 
کاروان های ایرانی به یک نفر )معموال مدیر کاروان( آموزش های جامع خدمات سالمت مانند 
اقدام درست در صورت بروز عالئم، معرفی مراکز بهداشتی، نحوه ارتباط با مراکز درمانی و... ارائه  
می شود. چنانچه این افراد در طول سفر یا پس از آن با مشکلی مانند ابتالی یکی از مسافران به 
عالئم تب و اسهال مواجه شوند، بالفاصله از طریق فرم های خوداظهاری و تماس با مراکز جامع 
خدمات سالمت اطالع داده می شود تا مراقبت های الزم برای افرادی که طی چند روز اخیر با فرد 
در تماس بوده اند، همچنین دیگر همراهان سفر انجام گیرد و در صورت تایید بیماری، اقدامات 

پاراکلینیکی ضروری انجام خواهد  شد. 

آمار باالی تردد در مرزهای خراسان رضوی و کنترل دقیق سالمت افراد 
طی بازه 6ماه اخیر، حدود 600 کامیون و 10هزار نفر مسافر در مرز لطف آباد درگز، 500 تا 550 
کامیون و بین 12 تا 13 هزار نفر در مرز باجگیران، 450 تا 500 اتوبوس، 24 تا 35 هزار کامیون، 
5 تا 6 هزار اتومبیل  سواری و 29 تا 30 هزار مسافر در مرز دوغارون و 4 تا 5 هزار کامیون، حدود 
3 هزار اتومبیل سواری و 4 تا 5 هزار مسافر در مرز سرخس به عنوان مرزهای زمینی تردد دارند. 
در مرز هوایی نیز حجم باالیی از مسافران جابجا می شوند. به عنوان مثال طی ایام خاصی مانند 
حج تمتع سال جاری، حدود 10هزار نفر از طریق فرودگاه بین المللی شهید  هاشمی نژاد مشهد به 

حج اعزام شده و بازگشته اند. 
براساس نظام مراقبت نشانگان یک، برای 14 نشانگان عمده، همه مسافران ورودی و خروجی از 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور مورد مراقبت قرار می گیرند. در راستای طرح ریشه کنی 
فلج اطفال، به همه افراد کمتر از 15 سال قطره خوراکی فلج اطفال داده شده و کارت واکسیناسیون 
صادر می شود. طبق طرح حذف ماالریا نیز همه افرادی که دچار عالئم تب و لرز هستند، درمورد 

این بیماری مورد بررسی قرار می گیرند.

کنترل جدی بیماری ها از طریق 
مرزهای کشور الزمه سالمت جامعه است

یمنی
ت و ا

بهداش

 دکتر زهرا نهبندانی 
رئیس گروه بیماری های واگیر 

معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد

 دکتر علی 
مالئکه

قبل از شروع سفر و ترک خانه درمورد بیماری های مختلفی که 
ممکن است در سفرتان در معرض آن قرار بگیرید و همچنین 
اقدامات پیشگیرانه موردنیاز، الزم است با پزشک خود مشورت 
کنید. مطمئن شوید داروهای موردنیاز در طول سفر را با خود 
همراه دارید )به خصوص افرادی که مبتالبه بیماری های مزمن زمینه ای هستند از 

قبیل افراد دارای بیماری دیابت، قلبی- عروقی، تنفسی، کلیوی و...(

بهداشت فردی
1. شستشوی مرتب دست ها )ترجیحا با آب و صابون(

عوامل بیماری زای خطرناک به طور گسترده ای در خاک، آب، حیوانات و مردم 
وجود دارند و می توانند روی دست حمل و به مواد غذایی منتقل شوند بنابراین 
همواره دست خود را بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، قبل از صرف غذا، 
بعد از بازگشت از زیارت اماکن متبرکه، تماس با فرد بیمار، قبل و بعد از آماده 
کردن غذا و بعد از تماس با مواد غذایی خام بشویید. درصورتی که دسترسی به 
آب ندارید، استفاده از ژل های ضدعفونی کننده ای که نیاز به شستشو با آب ندارند 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 در طول مسیر، به مواد غذایی خام به ویژه گوشت خام دست نزنید و بالفاصله 
دست خود را بشویید. حتما از دست زدن و تماس با حیوانات و پرندگان زنده 

خودداری کنید. 
 ازخوددرمانی بپرهیزید. به خصوص از مصرف داروهای آنتی اسید )قرص های 

معده(بدون تجویز پزشک خودداری کنید. 
 در طول سفر فقط از وسایل شخصی خود مانند مسواک، خمیردندان، حوله، 

وسایل اصالح، صابون، شامپو، لیوان و پتوی مسافرتی استفاده کنید.
 از سجاده، مهر، تسبیح و چادرنماز شخصی خود استفاده کنید.

 حداقل یک ملحفه تمیز یا کیسه خواب مناسب همراه داشته باشید.
 مصرف سیگار و قلیان در اماکن عمومی ممنوع است.

 باقی مانده غذا و زباله های خود را در سطل های مخصوص زباله بریزید و از 
ریختن زباله در جوی و نهرها جدا خودداری کنید.

2. آداب و بهداشت تنفسی را فراموش نکنید
 دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال ترجیحا با قسمت باالی 

آستین بپوشانید.
 از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن افراد دارای عالئم بیماری تنفسی 

خودداری کنید.
 از فردی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه است ترجیحا 1 تا 2 

متر فاصله بگیرید و در غیر این صورت از ماسک برای پیشگیری استفاده کنید. 
 چنانچه عالئم شبیه آنفلوانزا )تب، سرفه و گلودرد( داشتید، ضمن رعایت اصول 

حفاظت فردی استفاده از دستمال یا ماسک، به ماموران بهداشتی اطالع دهید.

3. در انتخاب مواد غذایی دقت کنید
انتخاب آگاهانه مواد غذایی سالم و بهداشتی می تواند عامل مهم در سالمت شما 
و دیگر اعضای خانواده تان و کاهش خطرات بیماری های قابل انتقال به وسیله مواد 

غذایی باشد.
در طول سفر سعی کنید از خوردن مواد غذایی زیر پرهیز کنید:

 ساالدها و سبزی های خام 
 مواد غذایی ای که در معرض حشرات هستند.
 گوشت، مرغ و ماهی که کم پخته شده باشد.

 غذاهای دوباره گرم شده به خصوص ماهی، گوشت و برنج 
 شیر، پنیر، بستنی و دیگر محصوالت لبنی غیرپاستوریزه

 غذاهای نگهداری شده در دمای اتاق
 مصرف لبنیات غیرپاستوریزه می تواند یکی از علل بیماری های گوارشی و 
بیماری هایی مانند تب مالت باشد بنابراین قبل از استفاده از شیرهای محلی مطمئن 
شوید آنها به مدت 20 دقیقه جوشانده شده اند و از خوردن پنیر و کره محلی 
غیرپاستوریزه خودداری کنید. از شیر و ماست پاستوریزه )شیر کارخانه ای( استفاده 

کنید. ضمنا به تاریخ انقضای محصوالت لبنی دقت کنید.
 مواد غذایی کنسروشده کامال سالم نیستند بنابراین قبل از استفاده 20 دقیقه آنها را 
بجوشانید و به عالئمی مانند کنسروهای بادکرده، زنگ زده، سوراخ شده و کنسروهایی 

که مواد داخل آن بوی نامطبوع دارند توجه داشته باشید.
 مصرف غذاهای آبکی)انواع خورش ها( را محدود کنید زیرا  میکروب ها و 
باکتری ها در فضای مایع، محیط مناسب تری برای رشد و تکثیر دارند. این غذاها 

در صورت مصرف باید کامال داغ باشند و در جای خنک نگهداری شوند.
 از میوه های پوست دار استفاده کنید و قبل از مصرف به دقت آنها را بشویید.

 از پرخوری و مصرف خوراکی های ناآشنا پرهیز کنید.
 از ماست کم چرب و پاستوریزه، لیموترش و آب لیمو همراه با غذایتان استفاده کنید.
 حتی االمکان مقداری مواد غذایی خشک مثل بیسکویت، آجیل، کنسرو، لیمو یا 

آب لیمو همراه داشته باشید.

4. آب و نوشیدنی سالم انتخاب کنید
بیشترین و ضروری ترین ماده ای که انسان در سفر مصرف می کند، آب است. نوشیدن 
آب غیربهداشتی یکی از عوامل اصلی بیماری های دستگاه گوارش در مسافران است. 
 در مواردی که دسترسی به آب بهداشتی و سالم برای شما امکان پذیر نیست 

می توانید از آب جوشیده یا آب سالم بسته بندی شده، استفاده کنید.
 برای جلوگیری از کم آبی و یبوست مقادیر مناسبی آب)ترجیحا بسته بندی شده( 

همراه داشته باشید. 
 آب سالم بسته بندی شده، آبمیوه ها و نوشیدنی های پاستوریزه می تواند بدون 

خطر باشد.
 از مصرف یخ هایی که در شرایط غیربهداشتی و روی زمین نگهداری یا خرد 

می شوند خودداری کنید.
 برای مسواک زدن باید از آب سالم مانند آب بسته بندی شده یا آب جوشیده 

استفاده کنید.
 مصرف نوشابه های گازدار، آبمیوه های صنعتی و شیرین، شربت ها و سایر 
نوشیدنی هایی که به آنها شکر اضافه شده را محدود کنید. از آب ساده و دوغ های 

کم نمک و بدون گاز استفاده کنید.
 از آب چشمه، نهر یا رودخانه برای آشامیدن استفاده نکنید. باقی مانده آب بطری ها 

را در پشت شیشه و زیر تابش نور خورشید قرار ندهید.
 از نوشیدن چای و مایعات داغ در لیوان های یکبارمصرف شفاف خودداری کنید.

5. نکات الزم برای حفاظت پوست در مقابل آفتاب
حفاظت از پوست در طول سفر یکی از موارد مهمی است که در طول سفر باید 
به آن توجه داشت، به خصوص اگر قصد پیاده روی در طول مسیر نجف تا کربال 

را دارید، بسیار مهم است که از پوست خود در مقابل آفتاب محافظت کنید.
 روی سطوحی از بدنتان که در مقابل آفتاب قرار می گیرد، از کرم های ضدآفتاب 
استفاده کنید. آسیب اشعه آفتاب به پوست می تواند در عرض 15 دقیقه اتفاق بیفتد.

 15 دقیقه قبل از بیرون رفتن، از کرم های ضدآفتاب استفاده کنید.
 اگر بیشتر از 2 ساعت در معرض نور آفتاب قرار دارید، کرم ضدآفتاب خود 

را تمدید کنید.

6. نکاتی در رابطه با پیاده روی زائرین در اربعین حسینی
 از کفش راحت و مخصوص پیاده روی استفاده کنید.

 برای حمل وسایل از کوله پشتی استفاده کنید.
 کوله پشتی باید به طور کامل روی دوش قرار گیرد. در غیر این صورت، از 

ساک های چرخ دار که تحمل این مسافت را داشته باشند، استفاده کنید.
 حداقل وسایل موردنیاز را با خود به همراه داشته باشید و تا می توانید وزن 

کوله پشتی را به حداقل برسانید تا به عضالت شانه و کمرتان فشار وارد نشود.
 هنگام حمل کوله پشتی باید مناسب ترین حالت را به خود بگیرید و شانه ها باید 

در راستای بدن قرار گیرند.
 در حالت طبیعی، کوله پشتی پس از آویزان کردن باید حدود 3 سانتی متر باالتر 

از خط گودی کمر قرار بگیرد.
 وسایل سنگین تر باید در وسط کیف و نزدیک به پشت فرد قرار گیرد.

 جنس کوله پشتی باید از نوع سبک باشد که خود موجب اضافه وزن نشود.
 استراحت های کوتاه مدت بین مسیر پیاده روی را در نظر داشته باشید.

 هنگام پیاده روی حالت بدن را حفظ کنید. پشت صاف باشد، شکم را کمی 
داخل بکشید و دست ها را هنگام راه رفتن در جهت مخالف یکدیگر به جلو و 

عقب حرکت دهید.
 به خود فشار بیش ازحد نیاورید و با سرعتی حرکت کنید که هنگام راه رفتن 

به راحتی بتوانید حرف بزنید.
 هنگام بلند کردن بار و کوله پشتی تا حد ممکن آن را به خود نزدیک کنید و با 
زانوهای خمیده، کمر مستقیم و عضالت شکم محکم، بار را بلند کنید تا آسیبی 

به شما وارد نشود.
 هنگام بلند کردن بار، کمر خود را به اطراف نچرخانید.

 هرگز فراتر از توانایی خود باری را بلند نکنید و برای حمل بارهای سنگین 
کمک بگیرید.

 کاله با لبه های پهن می تواند صورت، گردن و چشم ها را از نور آفتاب محافظت کند.
 پوشیدن لباس های محافظ با آستین بلند و شلوار بلند می تواند پوست را از اشعه 

UV محافظت کند.
 در مورد حفاظت کودکان در مقابل نور آفتاب حساسیت بیشتری نشان دهید. 
قبل از خروج کرم ضدآفتاب روی پوست آنها بزنید و از عینک آفتابی برای آنها 

استفاده کنید.
 برخی مشکالت جزیی گرمازدگی و آفتاب سوختگی را می توان با مصرف آب 
کافی، استراحت، قرار گرفتن در محیط خنک و استفاده از پماد ضدالتهاب درمان 
کرد اما در مواقعی که مشکل آفتاب سوختگی و گرمازدگی شدید باشد باید به پزشک 
مراجعه کنید.در صورت گرمازدگی خود را به جای خنک برسانید و سریع مایعات 
خنک مصرف کنید و در صورت داشتن اسهال، ضعف و بی حالی با کمک رابطین 
بهداشتی در مسیر راه به اولین مرکز بهداشتی- درمانی مراجعه کنید. بهتر است آب 
خنک حاوی یخ با خود همراه داشته باشید تا در صورت تشنگی یا مواجهه با گرما 
از آن استفاده کنید و اگر برای مدت مدیدی قرار است در گرما باشید، مقداری نمک 
یا آب لیمو در آب نوشیدنی خود بریزید. وجود قند در مایعات هم عاملی برای دفع 
آب بدن است زیرا هضم قند نیاز به آب دارد بنابراین مصرف نوشیدنی های شیرین 

مانند نوشابه و شربت در این موارد توصیه نمی شود.

عالئم گرمازدگی
 گیجی

 عدم تعادل
 سردرد
 تهوع

 باال بودن دمای بدن 

راهنمای بهداشت  زائران اربعین


