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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

سے  حوالے  کے   (19-COVID)
سواالت اور جوابات

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔



ابوظہبی کی تحفِظ زراعت و خوراک کی اتھارٹی نے (COVID-19)  کے حوالے سے FAO/WHO بین االقوامی اتھارٹیز برائے تحفِظ 
خوراک کے نیٹ ورک (INFOSAN) سے یہ سوال و جواب نامہ اخذ کیا ہے اور اسے INFOSAN سیکریٹریٹ کے ساتھ ربط و تعاون سے 

دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔
مندرجات

غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت_______________________________________________________1  -1

غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت______________________________________________________5  -2

صارفین سے متعلقہ سواالت________________________________________________________________7  -3

WHO کی تجاویز_______________________________________________________________________8  -4

1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔
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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔
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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔



ابوظہبی کی تحفِظ زراعت و خوراک کی اتھارٹی نے (COVID-19)  کے حوالے سے FAO/WHO بین االقوامی اتھارٹیز برائے تحفِظ 
خوراک کے نیٹ ورک (INFOSAN) سے یہ سوال و جواب نامہ اخذ کیا ہے اور اسے INFOSAN سیکریٹریٹ کے ساتھ ربط و تعاون سے 

دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔
مندرجات

غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت_______________________________________________________1  -1

غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت______________________________________________________5  -2

صارفین سے متعلقہ سواالت________________________________________________________________7  -3

WHO کی تجاویز_______________________________________________________________________8  -4

1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔
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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔
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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔
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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔
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1.غذائی کاروباری اداروں سے متعلقہ سواالت

1- کیا کریانہ اسٹور پر غذائی کام کرنے والے افراد کو دستانے، ماسک پہننے چاہئیں؟

قابِل تلف دستانے
غذائی کام کرنے والے افراد دستانے پہن سکتے ہیں لیکن انہیں بار بار بدلنا چاہیے اور دستانے اتارنے اور تبدیل کرنے کے دوران ہاتھ الزمًا 
دھونے چاہئیں۔ کسی بھی غیر غذائی سرگرمی جیسے کہ ہاتھ سے دروازہ کھولنا/بند کرنا اور کوڑے دان خالی کرنا، انجام دینے کے بعد 
دستانے الزمًا تبدیل کرنے چاہئیں۔ غذا پر کام کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دستانے پہننے سے ہاتھوں کی جلد پر بیکٹیریا 
پیدا ہوسکتے ہیں، لہذا دستانے اتارنے پر ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے تاکہ مابعد غذائی آلودگی سے بچا جاسکے۔ غذا پر کام کرنے 

والوں کو دستانے پہن کر اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو نہیں چھونا چاہیے۔
قابِل تلف دستانے تحفظ کا غلط گمان پیش کرسکتے ہیں اور انہیں غذائی کام کے ماحول میں ہاتھ دھونے کا نعم البدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ 
COVID-19وائرس قابِل تلف دستانوں میں بھی بالکل اسی طرح سرایت کرسکتا ہے جیسے کارکنوں کے ہاتھوں اور چھوئی جانے والی 
سطحوں کے ذریعے نفوذ کی صالحیت رکھتا ہے۔ قابِل تلف دستانے اتارنے سے ہاتھ آلودہ ہوسکتے ہیں۔ قابِل تلف دستانے پہننا آپ کو 

تحفظ کی خوش فہمی میں مبتال کرسکتا ہے جس کے نتیجے میں عملہ حسِب ضرورت بار بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتا۔
قابِل تلف دستانے پہننے کے مقابلے میں ہاتھ دھونا انفیکشن سے زیادہ بہتر تحفظ دالتا ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کو یہ بات یقینی بنانی 
ہوگی کہ صفائی ستھرائی کی موزوں سہولیات فراہم کی جائیں اور غذا پر کام کرنے والے افراد بار بار اور اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 
ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی مناسب ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز کو اضافی احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے ہاتھ 

دھونے کا نعم البدل نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

چہرے کے ماسک پہننا
COVID-19 کے تناظر میں ماسکس کے استعمال پر WHO کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ غذائی کام کی سرگرمیاں جیسے کہ مذبح خانوں 
میں کام کرنا یا پکے ہوئے، نوِش جاں کے لیے تیار کھانوں پر کام کرتے ہوئے چہرے کے ماسک پہننا ایک معمول کا عمل ہے۔ اگر کوئی فرد 
COVID-19کی عالمات (خصوصًا کھانسی) کے ساتھ بیمار ہو یا COVID-19 میں مبتال یا مصدقہ مریض کی تیمار داری پر مامور ہو تو 

اسے چہرے کا ماسک ضرور پہننا چاہیے۔
تاہم، غذا پر کام کرنے واال فرد جو بیمار ہو یا جو COVID-19 کی عالمات میں مبتال ہو، اسے کریانہ اسٹورز یا دیگر غذائی کاروباری اداروں 
میں کام کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عالمات کے خاتمے تک یا کسی طبی معالج کی جانب سے کام کے قابل سمجھے جانے تک اسے 

گھر بٹھا دینا چاہیے۔

2- اگر کسی غذائی کاروباری ادارے میں کام کرنے واال فرد COVID-19 میں مبتال ہو جائے تو کونسے حفِظ مراتب اختیار کیے 
جائیں گے؟

طبیعت بہتر محسوس نہ کرنے والے عملے کے افراد کو کام پر نہیں آنا چاہیے اور طبی نگہداشت کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر غذا 
پر کام کرنے واال کوئی فرد COVID-19کی روایتی عالمات کے ساتھ مالزمت گاہ کے اندر بیمار ہوجائے تو اسے دیگر لوگوں سے دور الگ 
تھلگ مقام پر لے جایا جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا کمرہ یا جگہ تالش کریں جہاں انہیں بند کمرے میں الگ تھلگ رکھا جاسکے، 
جیسے کہ عملے کے مخصوص دفتر میں۔ اگر کھڑکی کھولنا ممکن ہو، تو ہوا کی آمدورفت کے لیے کھول دیں۔ غذائی کام کے احاطے سے 

بیمار مالزم کو فوری طور پر نکالنے کے لیے انتظامات کرنے چاہئیں۔
بیمار مالزم کو COVID-19کے مطلع کردہ /مشتبہ کیسز کے لیے قومی ہدایت نامے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک انہیں طبی امداد نہیں ملتی 
یا گھر نہیں بھیجا جاتا، ُاس وقت تک انہیں ماسکس پہننے چاہئیں اور دیگر مالزمین کے ساتھ کسی بھی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ 
انہیں لوگوں، سطحوں اور چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ اور ناک پر قابِل تلف ٹشو 
رکھنے اور پھر اس ٹشو کو کسی تھیلی یا بقچے میں ڈال کر کچرے دان میں پھینکنے  کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس ٹشو دستیاب 
نہ ہو، تو انہیں اپنی کہنی کے اندرونی حصے کو منہ اور ناک پر رکھ لینا چاہیے۔ اگر انہیں طبی نگہداشت کے انتظار کے دوران باتھ روم 

جانا پڑے تو حسِب دستیابی انہیں علیحدہ باتھ روم استعمال کرنا چاہیے۔
وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور اشیاء کے، جو واضح طور 
پر سیال مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ، زیادہ چھوئی جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، 
دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے 
مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 
70 سے 80 فیصد ارتکاز میں COVID-19جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم 
مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول بھی وائرس کے خاتمے کی خصوصیات رکھتے 
ہیں۔ عملے کے تمام افراد کو کسی بھی ایسے بیمار شخص سے ملنے کے بعد، کہ جس میں پائی جانی والی عالمات عمومًا کورونا وائرس 

کے انفیکشن سے مماثل ہوں، اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
اگر کسی مالزم میں COVID-19کی تصدیق ہوجائے تو ضروری ہوگا کہ متاثرہ مالزم سے قریبی روابط کے حامل تمام افراد کو مطلع کردیا 
جائے تاکہ وہ بھی اس کے مزید پھیالؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرسکیں۔ COVID-19میں مبتال کسی شخص کے رابطوں کی 
WHO تعریفات یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ غذائی کاروباری اداروں میں رابطوں کی مثالوں میں کوئی ایسا مالزم شامل ہوسکتا ہے جو رو 
برو یا جسمانی (یعنی چھو کر) رابطے میں ہو؛ ایسا مالزم جو کورونا وائرس کے مصدقہ مریض سے 1 میٹر کے فاصلے میں موجود ہو؛ 
کوئی بھی ایسا فرد جس نے موزوں PPE (یعنی دستانے، سر تا پا جامہ، حفاظتی لباس) کے بغیر جسمانی رطوبتوں کو صاف کیا ہو؛ وہ 
مالزمین جو مصدقہ مریض کی ہی ٹیم یا افعالی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا مالزم جو مصدقہ مریض کے گھر میں 

رہائش پذیر ہو۔
WHO کی تجویز ہے کہ رابطہ کرنے والے افراد کو مصدقہ مریض سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک سب سے الگ تھلگ 
رکھا جائے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عملے کے وہ افراد جو متاثرہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہوں انہیں مصدقہ مریض 
سے آخری رابطے کے وقت سے لے کر 14 دن تک گھر پر ٹھہرنے اور سب سے فاصلے پر رہنے کا کہا جائے۔ اگر 14 دن کی اس علیحدگی 
کی مدت میں ان کی طبیعت بگڑ جائے اور COVID-19کا ٹیسٹ مثبت آئے تو وہ مصدقہ مریض بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی لحاظ 

سے معامالت رکھے جائیں گے۔
عملے کے وہ افراد جن کا مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطہ نہ ہوا ہو، انہیں معمول کی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی چاہئیں اور حسِب 
معمول کام پر آتے رہنا چاہیے۔ مالزمین کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں یا کام کے گروہوں میں منظم کرنے سے اس صورت میں کام کو بال خلل 
جاری رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب کوئی مالزم COVID-19کی عالمات کے ساتھ بیمار ہوجائے۔ مطلوبہ جراثیم کش افعال کی تکمیل 

کے بعد مالزمت گاہ کی بندش کی سفارش نہیں کی جاتی۔
COVID-19کے مصدقہ مریضوں کے روابط پر مزید معلومات کے لیے، نگرانی اور مریض کی تعریفات پر WHO کی ہدایات مالحظہ کریں۔

3- مالزم بیماری کے بعد دوبارہ کب کام پر واپس آسکتا ہے؟ کیا درجۂ حرارت کی پیمائش ایک مناسب عمل ہے؟ 
 WHO 19سے متاثر ہوکر صحت یاب ہوجانے والے مالزمین کے لیے کام پر دوبارہ واپسی کی ایک پالیسی نافذ العمل ہونی چاہیے۔-COVID
کی تجویز کے مطابق جب ایک مصدقہ مریض کی عالمات ختم ہوجائیں اور کم از کم 24 گھنٹے کے عالوہ دو PCR ٹیسٹس منفی آئیں تو 
ایسے مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد ختم کی جاسکتی ہے۔ اگر ٹیسٹ کرنا ممکن نہ ہو، تو WHO کی تجویز کے مطابق ایک مصدقہ 

مریض کی الگ تھلگ رہنے کی میعاد کو عالمات غائب ہونے کے 14 دن بعد ختم کیا جاسکتا ہے۔
غذا پر کام کرنے والے افراد کے درجۂ حرارت کی پیمائش کی تجویز نہیں دی جاتی۔ بخار COVID-19کی عالمات میں سے صرف ایک 
عالمت ہے اور بخار نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ متعلقہ فرد ٹھیک ہے۔ غذائی کاروبار کی ’کام کے لیے فٹنس‘ کی ہدایات کے جزو 
کے طور پر، عملے کا کوئی فرد اگر COVID-19کی روایتی عالمات خصوصًا بخار کے ساتھ بیمار ہو تو اسے مینجمنٹ کو اطالع فراہم کرنی 

چاہیے۔

4- غذا پر کام کرنے والوں کو کونسی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
دوسروں سے جسمانی فاصلے پر رہنا، بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ عمدہ ذاتی حفظاِن صحت، غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اقدامات 
وہ اہم ترین احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں غذا پر کام کرنے والے افراد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے 
جسمانی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ممکنہ طور پر متاثرہ افراد اور صحت مند افراد کے درمیان رابطے کو کم کرکے حاصل کیا 
جاسکتا ہے۔ صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی وائرس کی ترسیل کے خطرات کم کرنے میں اہم 

ہے۔ تمام غذائی کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے اور ہاتھ دھونے سے متعلق WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کوڈیکس ایلیمنٹیریئس کمیشن نے اس حوالے سے کئی عملی ہدایات اختیار کی ہیں کہ غذائی حفظاِن صحت (حفظاِن صحت کے بارے میں 
کوڈیکس کے عمومی اصول، CXC 1- 1969)، گوشت پر کام کرنے (گوشت کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت پر عمل درآمد کا ضابطہ، 
CXC 58 – 2005)، اور غذا میں وائرسز کے کنٹرول (غذا میں وائرسز کے کنٹرول کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصولوں کو 
اختیار کرنے کے بارے میں ہدایات (CAC/GL 79-2012)) کو یقینی بنانے کے لیے بہترین ضابطۂ عمل کو کیسے اختیار اور نافذ کیا جائے۔ 
اس وقت غذائی تحفظ کے افعال پر پہلے سے زیادہ عمل کرنا، جوکہ کوڈیکس کی مذکورہ دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی 
پیتھوجن کے باعث غذائی آلودگی کے امکانات کم کردے گا اور پہلے سے موجود غذائی انفیکشنز کے باعث صحِت عامہ پر موجود بار کو 

کم کرنے میں، اور پہلے سے زیِر بار صحِت عامہ کے نظام پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے گا۔
 

5- مالزمین کو غذا کی پیداوار اور تیاری کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟
WHO کی ہدایات کے مطابق ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان کم از کم ١ میٹر (فٹ) کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابوظہبی میں 
1.5 میٹر کا فاصلہ نافذ العمل ہے۔ اگر غذائی پیداواری ماحول میں ایسا کرنا مشکل ہو، تو ایسےحضرات کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ 
مالزمین کے تحفظ کے لیے کونسے اقدامات اختیار کیے جائیں۔ غذائی تیاری کے ماحول میں جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے 

کے لیے عملی اقدامات کی مثالیں یہ ہیں:
- غذائی تیاری کی قطاروں کے دونوں جانب منتشر ورک اسٹیشنز تاکہ غذا پر کام کرنے والوں کے رخ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں؛

- عملے کے لیے ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) جیسے کہ چہرے کے ماسک، بالوں کے نیٹس، قابِل تلف دستانے، پورے جسم کو ڈھانپنے 
واال صاف ستھرا لباس اور پھسلنے سے بچاؤ کے حامل جوتے فراہم کرنا۔ PPE کا استعمال غذائی ادارے کے زیادہ خطرات کے حامل ایسے 
احاطوں میں ایک معمول کا عمل ہوگا جہاں نوِش جاں کے لیے تیار اور پکے ہوئے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ جب عملے کے افراد PPE میں 

ملبوس ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کم کرنا ممکن ہے؛
- ایسے ورک اسٹیشنز کو دور کردیں جن میں پیداواری سلسلوں کی رفتار میں کمی درکار ہو؛  

- غذا کی تیاری کے احاطے میں ایک ہی وقت میں عملے کی تعداد کو محدود کریں؛
- عملے کو کام کے گروہوں یا ٹیموں میں منظم کرنا تاکہ بشمول مالزمتی شفٹوں کی تبدیلی کے دوران، گروہوں کے مابین رابطے کو کم کیا 

جاسکے۔
 

6- غذائی مارکیٹ/کریانہ اسٹور پر پکی ہوئی اشیاء اور تازہ پیداوار کو کیسے رکھا جائے؟ 
کھانے کے لیے تیار مصنوعات جیسے کہ سالد کی پٹیاں، تازہ پیداواری اشیاء اور بیکری کی مصنوعات کو غذا کی کھلی جگہوں پر آویزاں 
کرنے کی صورت میں عمدہ حفظاِن صحت کے افعال برقرار رکھنا اہم ہے۔ صارفین کو ہمیشہ یہ ہدایت دینی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں 
کو استعمال سے پہلے پینے کے قابل پانی میں دھو لیں۔ کسٹمرز اور عملے دونوں کو غذا کے کھلے احاطوں میں ہمہ وقت عمدہ ذاتی حفظاِن 

صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

غذا رکھنے کی کھلی جگہوں کو صحت بخش انداز میں منظم کرنے اور سطحوں کو چھونے سے COVID-19 کی ترسیل سے بچنے کے لیے، 
غذائی فروخت کنندگان کو چاہیے کہ:

- غذا سے َمس ہونے والی تمام سطحوں اور برتنوں کو بار بار دھوئے جانے اور جراثیم سے پاک کیے جانے کو یقینی بنایا جائے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کریں اور دستانے استعمال کرنے کی صورت میں، انہیں الزمًا مسلسل 

تبدیل کیا جاتا رہے؛
- غذائی کام کرنے والے مالزمین کو کاؤنٹرز، استعمال کے برتنوں اور مسالہ جات کے برتنوں کو بار بار دھونے کا کہیں؛

- غذائی احاطوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی جگہوں پر صارفین کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے؛
- ذاتی سروس کے کاؤنٹرز سے غیر پیک شدہ بیکری مصنوعات کو کھلے عام آویزاں یا فروخت نہ کریں۔ ریٹیل اسٹورز میں کھلی اور ذاتی 
سروس کی جگہوں پر رکھی گئی بیکری مصنوعات کو پالسٹک/سیلوفین یا کاغذ کے پیکٹس میں رکھا جائے۔ اگر ریٹیل اسٹورز میں غیر 
پیک شدہ مصنوعات رکھی جائیں، تو انہیں پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں اور تھیلیوں میں رکھا جائے جنہیں کسٹمر کو دیتے وقت 

چمٹے کی مدد سے اٹھایا جائے۔
- ذاتی سروس کے لیے ریٹیل میں دستیاب کھانے کے لیے تیار سالد کو بھی پلیکسی گالس سے بنے کیبنٹس میں رکھا جائے اور پیش کرنے 

والے برتنوں کو بار بار جراثیم سے پاک کیا جائے۔    
 

7- شاپنگ ٹرالیوں یا چھکڑوں کو کیسے جراثیم سے پاک کیا جائے؟
(سوڈیم  پر مشتمل جراثیم کش محلول  کلورین  پھر  یا  پر مشتمل سینیٹائزرز  الکوحل  تو  یا  یا چھکڑوں کے دستوں کو  ٹرالیوں  شاپنگ 
ہائپوکلورائیٹ) سے صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے۔ سینیٹائزرز، کاغذی تولیوں اور کچرے دانوں کو ریٹیل کے احاطوں سے باہر ٹرالی 

پارک کے پاس رکھا جائے جہاں کسٹمرز انہیں بآسانی استعمال کرسکیں۔

8- غذائی تیاری کے ماحول میں سطحوں پر استعمال کے لیے کونسا سینیٹائزر سب سے موزوں ہے؟ 
عمومی طور پر، الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 تا 80 فیصد ارتکاز میں ایک منٹ 
کے وقت میں مخفی وائرسز جیسے کہ SARS-CoV-2 کی انفیکشن پیدا کرنے کی صالحیت کو نمایاں حد تک کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلورین 
پر مشتمل جراثیم کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) سطح پر موجود آلودگیوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہی اثرپذیری چو عنصری امونیم 

مرکبات (QUATS) پر مبنی فعال اجزاء کے حامل جراثیم کش محلول میں بھی ہے۔
 

9- کیا یہ وائرس انسانوں سے حصوِل گوشت کے لیے افزائش کردہ جانوروں یا ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوسکتا 

ہے؟
فی الحال، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ حصوِل گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں سے انسانوں میں COVID-19کی ممکنہ 
طور پر منتقلی ہوئی ہو یا یہ جانور انسانوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں COVID-19سے اثرپذیری کو بہتر طور 
پر سمجھنے اور جانوروں کی قابِل اثر اقسام میں انفیکشن کے محرکات کے تجزیے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید معلومات 

جانوروں کی صحت کے عا�ی ادارے (OIE) کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

10- وائرس کی بقا پر اثرانداز ہونے والے مختلف حاالت کے بارے میں کیا معلوم ہوچکا ہے؟ 
اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ SARS-CoV-2 وائرس انسانی جسم سے باہر کیسے زندہ رہتا ہے۔ غالبًا ماحول میں اس کی بقا کے 
حوالے سے ہمارے پاس دستیاب سائنسی معلومات کا سب سے تازہ ترین خالصہ یورپی مرکز برائے انضباِط امراض (ECDC) سے آیا ہے 

اور ذیل میں ان کی حالیہ تیکنیکی رپورٹ سے ایک اقتباس دیا گیا ہے:
 2-SARS-CoV 2 کی بقا کا تجزیہ کیا ہے۔ وان ڈوریمیلن اور دیگر اشخاص کے مطابق-SARS-CoV حالیہ اشاعتوں نے مختلف سطحوں پر
کی ماحولیاتی موجودگی آبی بخاراتی عمل کے بعد ہوا میں تین گھنٹوں تک، تانبے پر چار گھنٹوں تک، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹوں تک اور 
پالسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر دو سے تین دن ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیاری ارتکاز میں نمایاں کمی آجاتی 
ہے [3]۔ یہ نتائج SARS-CoV-1 کی ماحولیاتی موجودگی کے لیے حاصل کردہ نتائج سے قابِل موازنہ ہیں۔ یہ نتائج کنٹرول شدہ ماحول 
میں کیے گئے تجربات سے سامنے ّآئے اور حقیقی زندگی کے ماحول میں ان کی تعبیر انتہائی محتاط انداز میں کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، 
COVID-19کے مریضوں کے کمروں میں ماحولیاتی آلودگی کے مختلف درجات دیکھے گئے، جوکہ صفائی سے پہلے SARS-CoV-2 کے 13 

میں سے 1 سے لے کر 15 میں سے 13 نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تحقیقی جائزوں میں ہوا کے نمونوں کا ٹیسٹ مثبت نہیں تھا، لیکن 
ہوا کے اخراجی جھروکے سے ایک نمونہ مثبت تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کے ذرات ہوا سے منتشر ہوسکتے ہیں اور سطحوں 
پر جمع ہوسکتے ہیں [4,5]۔ COVID-19کی وبا پھیلنے کے دوران چین کے ایک اسپتال میں ماحولیاتی آلودگی کے ایک تحقیقی جائزے میں، 
مختص  لیے  COVID-19کے  اور  وارڈ  آئسولیشن  بچہ  زچہ  مختص  لیے  کے   19-ICU)، COVID) یونٹ  کے  نگہداشت  COVID-19انتہائی 
آئسولیشن وارڈ سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں SARS-CoV-2 کا سراغ مال۔ SARS-CoV-2 کا سراغ کچھ اشیاء پر بھی مال جیسے 
کہ مریضوں کی جانب سے اپنے معائنوں کے نتائج خود سے پرنٹ کرنے کے لیے ذاتی سروس کے حامل پرنٹرز، ڈیسک ٹاپ کی بورڈز اور 
دروازوں کے دستوں پر۔ وائرس کا سراغ سب سے زیادہ دستانوں پر مال (مجموعی نمونوں کا 15.4 فیصد) اور سب سے کم آنکھوں کے 
حفاظتی آلے پر (1.7 فیصد) [6]۔ یہ شواہد COVID-19کے مریضانہ ماحول میں SARS-CoV-2 کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے 
اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ قابِل چھوت اشیاء SARS-CoV-2 کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ تاہم، سانس میں شامل 

بخارات سے براِہ راست منتقلی کے مقابلے میں اس ذریعے سے وائرس منتقل ہونے کی تناسبی اہمیت ابھی بھی غیر واضح ہے۔
 

11- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کونسے اقدامات کیے جانے چاہئیں؟
غذا کی بڑی مقدار اور جزوی پیک شدہ غذا کی نقل و حمل کے لیے کوڈیکس کا حفظاِن صحت کے عمل کا ضابطۂ اخالق [1] میں بیان 
19-COVID کردہ عمومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کے عالوہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غذاؤں کی فراہمی پر مامور مالزمین

سے پاک ہوں، غذا کی نقل و حمل کے عمل میں شامل تمام افراد کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کریں اور بار بار ہاتھ دھوئے/سینیٹائز 
کیے جائیں اور عملہ جسمانی فاصلے کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentari- غذاؤں کے مختلف گروہوں کے لیے حفظاِن صحت کے مزید ضابطے بھی دیکھیں
/us/codex-texts/codes-of-practice/en

 

12- اس عا�گیر وبا کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ غذا کی تیاری میں محفوظ پانی 
استعمال ہو؟ 

اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ COVID-19غذا کی تیاری میں استعمال کردہ پانی سے منتقل ہوتا ہے۔ پینے کے پانی کے معیار کے 
لیے WHO کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

13- اس عا�گیر وبا کے دوران غذا پر کام کے احاطوں کو کیسے صاف/جراثیم سے پاک کرنا چاہیے؟
غذا کی پیداوار اور تیاری کے احاطوں کے لیے غذائی حفظاِن صحت کے عمومی اصول میں بیان کردہ عمومی ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ 
اگر غذا پر کام کے احاطے میں COVID-19کے کسی مصدقہ یا مشتبہ مریض کی نشاندہی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس حصے کو ایک 
تعدیلی ڈیٹرجنٹ سے مکمل طور پر صاف کیا جائے اور اس کے بعد تمام سطحوں کو وائرسز کے خالف مؤثر جراثیم کش محلول کے ساتھ 
آلودگی سے پاک کیا جائے۔ وہ تمام سطحیں جنہیں متاثرہ مالزم نے چھوا ہو، انہیں الزمًا صاف کرنا چاہیے، بشمول ان تمام سطحوں اور 
اشیاء کے، جو واضح طور پر جسم سے رسنے والے مائعات/تنفسی رطوبتوں سے آلودہ ہوگئی ہوں اور ممکنہ طور پر آلودہ زیادہ چھوئی 
جانے والی جگہیں جیسے کہ ٹوائلٹس، دروازے کے ہینڈل اور ٹیلیفونز کو الزمًا صاف کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل سینیٹائزرز/سطح کے 
پر مشتمل جراثیم کش محلول  الکوحل  پر،  لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمومی طور  لیے جراثیم کش محلول کو صفائی کے مقاصد کے 
(ایتھینول، پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر پذیری کو بے انتہا 
کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم کش محلول 

(سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔
تمام عملے کو کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ رابطے کے بعد 20 سیکنڈز تک اچھی طرح اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں جو کورونا وائرس کے 
انفیکشن سے مماثل عالمات کے ساتھ بیمار ہو۔ ماحولیاتی صفائی کے کام میں شامل عملے کو صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی 
سرگرمیوں کے دوران PPE جیسے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس یا یونیفارم، واحد استعمال کا پالسٹک ایپرن، دستانے اور چہرے 
کا ماسک پہننے چاہئیں۔ حفاظتی لباس (مثًال یونیفارمز، پورے جسم کو ڈھانپنے واال لباس وغیرہ) کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد 

درجۂ حرارت پر بار بار دھونا چاہیے۔

2. غذائی تحفظ کی اتھارٹیز سے متعلقہ سواالت

COVID -14-19سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک سے درآمد شدہ غذاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 
چونکہ غذا کا COVID-19کی منتقلی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا درآمد شدہ غذا پر بھی وہی درآمدی کنٹرولز الگو ہوں گے جو عا�گیر 

وبا سے پہلے نافذالعمل تھے۔ دیکھیں خطرات پر مبنی درآمدی غذا کے کنٹرول پر FAO کی ہدایات۔
 

15- کیا غذائی معائنہ کاروں کو حفاظتی سازوسامان پہننے کی ضرورت ہوگی؟ 
غذائی معائنے کے دوران، غذائی معائنہ کار معمول کے مطابق حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ اضافی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کی 
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی کاروباری اداروں کی جانب سے نافذالعمل اضافی حفظاِن صحت اور صفائی کے اضافی اقدامات کا بنیادی 
مطمع نظر COVID-19کو اپنے کاروباری اداروں سے دور رکھنا ہونا چاہیے۔ COVID-19کا وائرس کاروباری ادارے کے احاطے میں صرف 
اسی صورت میں داخل ہوگا کہ جب کوئی متاثرہ شخص اندر آئے یا آلودہ اشیاء اندر الئی جائیں۔ غذائی تحفظ کی اتھارٹیز کو اس عا�گیر 
وبا کے دوران فیلڈ غذائی معائنوں کی تعداد کو کم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غذائی معائنہ کاروں کو غذائی معائنے جاری رکھنا پڑیں، 
تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انفیکشن سے بالکل محفوظ ہیں، انہیں غذائی احاطوں میں جسمانی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا، 
اور  گے  ہوں  دھونا  ہاتھ  بعد  کے  آنے  باہر  اور  ہونے  داخل  میں  احاطوں  غذائی  گے،  ہوں  بدلنا  کپڑے/جوتے  درمیان  کے  معائنوں 

کھانسنے/چھینکنے کے آداب پر عمل کرنا ہوگا۔
غذائی تحفظ کی اتھارٹی کو فیلڈ معائنہ جاتی دوروں میں کمی ال کر کیم کی مدد سے ویب پر مبنی معائنہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔   

 
16- عا�گیر وبا ختم ہوجانے کے بعد ایک غذائی کاروباری ادارے کو دوبارہ کھولتے ہوئے غذائی معائنہ کاروں کو کن باتوں کو 

زیِر غور رکھنا ہوگا؟ 
قومی حکومتوں کی ہدایت پر بند کیے جانے کے بعد ریسٹورینٹس دوبارہ کھلنے کے وقت غذائی معائنہ کاروں کو مداخلت کرنے کی ضرورت 

نہیں ہوگی۔
 

17- غذا میں یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں پر وائرس کی نشاندہی کے لیے لیب کے کونسے حفِظ مراتب ہیں؟
چونکہ غذا COVID-19 کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتی، لہذا غذا یا غذا سے َمس ہونے والی سطحوں کی ٹیسٹنگ کی تجویز نہیں دی جاتی۔ 
ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 اور وائرس کے خالف جراثیم کش محلول جیسے کہ  ہونے والی سطحوں کی صفائی  غذا سے َمس 
(NaClO) یا ایتھینول (کم از کم 70 فیصد) پر مشتمل مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الکوحل پر مشتمل جراثیم کش محلول (ایتھینول، 
پروپین-2-اول، پروپین-1-اول) کو 70 سے 80 فیصد ارتکاز میں، ایک منٹ کے دورانیے میں SARS-CoV-2 جیسے مخفی وائرسز کی اثر 
پذیری کو بے انتہا کم کرتے دیکھا گیا ہے۔ چو عنصری امونیم مرکبات (QUATS) اور کلورین پر مشتمل فعال اجزاء کے حامل عمومی جراثیم 

کش محلول (سوڈیم ہائپوکلورائیٹ) بھی سطحوں کو آلودگی سے پاک کرنے میں مؤثر ہیں۔
 

18- کیا ایسے ممالک سے درآمد کردہ مویشیوں کو ویٹرینری قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں COVID-19 کے مریضوں 
کی تعداد زیادہ ہو؟

نہیں، گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پالے گئے جانور COVID-19کی منتقلی کا ذریعہ نہیں بنتے اور ان پر وہی درآمدی کنٹرولز 
الگو ہوں گے جو اس عا�گیر وبا سے پہلے نافذ تھے۔ COVID-19 اور جانوروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جانوروں کی صحت کے 

عا�ی ادارے سے سوال و جواب دیکھیں۔
 

19- غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہم غذائی رسدی سلسلے کی برقراری کو کیسے یقینی بنائیں؟
جیسا کہ بے شمار کاروباری اداروں نے گھر سے اور مواصالتی رابطے کے ذریعے کام کو متعارف کروایا ہے، لہذا یہ آپشنز غذا پر کام 
کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں حسِب معمول کام جاری رکھنا پڑتا ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کے لیے غذائی پیداوار اور رسدی 
سلسلوں میں کام کرنے والے مالزمین کو صحت مند اور محفوظ رکھنا انتہائی اہم ہے۔ غذائی رسدی سلسلے کے ہمراہ غذا کی نقل و حرکت 
برقرار رکھنا غذائی انڈسٹری کے تمام شعبوں کا ایک الزمی فعل ہے اور یہ غذا کی فراہمی میں صارفین کے بھروسے کو یقینی بنانے کے 

لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ غذائی قلت سے بچنے کی غرض سے غذائی رسدی سلسلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے، انڈسٹری کی 
یہ فوری نوعیت کی ذمہ داری ہے کہ اضافی اقدامات متعارف کروائے جائیں تاکہ غذا پر کام کرنے والے افراد COVID-19سے محفوظ رہیں، 
COVID-19میں مبتال ہونے کے خطرات سے بچا جائے، اور غذائی حفظاِن صحت اور صفائی ستھرائی کے موجودہ طریقۂ کار کو مستحکم 

کیا جائے۔
 

3. صارفین سے متعلقہ سواالت

20-  کیا مجھے غذا سے COVID-19الحق ہوسکتا ہے؟ 

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مال کہ لوگوں کو غذا یا غذائی پیکٹس سے COVID-19ہوا ہو۔ COVID-19ایک سانس کا عارضہ ہے، 
یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اور متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے پر ہوا میں شامل ہونے والے بخارات اور چھینٹوں میں سانس 

لینے سے الحق ہوتا ہے۔
 

21- کیا وائرس غذا (بشمول پھل اور سبزیاں، منجمد غذا، پہلے سے پیک شدہ غذاؤں) کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟

کورونا وائرسز غذا میں نہیں بڑھتے – انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے زندہ جانور یا انسان کی ضرورت ہوتی ہے (سوال نمبر ١٠ 
دیکھیں)۔

 
22- پھلوں اور سبزیوں کو کیسے دھویا جائے؟ صرف پانی سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ 

پھلوں اور سبزیوں کو پینے کے قابل پانی سے دھولینا کافی ہے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا 
مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
23- کیا وائرس غذائی پیکٹس کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ کیا اسے جراثیم سے پاک کرنا ضروری 

ہے؟
دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب۔ غذائی پیکنگ کی چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غذائی پیکٹس کو ہاتھ 

لگانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔
 

24- غذا کو کتنی دیر تک پکانا چاہیے؟ وائرس کو مارنے کے لیے کس درجۂ حرارت پر پکایا جائے؟

عمدہ حفظاِن صحت کے ضابطۂ عمل کی تجویز کے مطابق، غذا کو کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم سے کم 2 منٹ یا اس کے مساوی 
دورانیے تک اچھی طرح پکانا چاہیے۔ اس کے لیے محفوظ تر غذا کے لیے WHO کی 5 بنیادی باتیں پر عمل کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 
25- صارفین کو کریانہ اسٹورز میں کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ 

صارفین کو اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے قطار بناتے ہوئے اور اسٹور میں خریداری کے دوران، دوسرے خریداروں اور عملے سے کم از 
کم 1.5 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر خریداری کے دوران ٹرالی یا ٹوکری استعمال کی جائے، تو اس کے دستوں 
کو استعمال سے پہلے اور بعد میں سینیٹائز کرلیں۔ اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرلینا چاہیے۔ اسٹور میں رہنے 
کے دوران کھانسنے/چھینکنے کے عمدہ آداب پر عمل پیرا رہیں۔ خریداری کے دوران منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ دستیاب 
چمٹوں اور سرونگ کے برتن استعمال کرتے ہوئے غذا کو براِہ راست ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ نقد رقم/نوٹوں کے بجائے غیر مرئی ادائیگی 

کے ذرائع استعمال کریں (حسِب دستیابی)۔
 

26- کیا غذا/کریانے کی ترسیل ایک محفوظ عمل ہے؟ 

جی ہاں، بشرطیکہ ترسیل کنندہ ذاتی اور غذائی حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ غذا/کریانے کی ترسیالت وصول کرنے 
کے بعد، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لینا چاہیے۔

 

27- سطحوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے واال کونسا جراثیم کش محلول سب سے اچھا ہے؟

گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی صفائی اور جراثیم کے خاتمے کی مصنوعات، گھر میں موجود سطحوں سے وائرس کا مؤثر 
طور پر صفایا کردیں گی۔ COVID-19کے عوارض میں مبتال یا مشتبہ گھروں میں صفائی اور جراثیم کے خاتمے کے لیے، سطحوں سے 
پر مشتمل  فیصد)   70 کم  از  (کم  ایتھینول  اور   (NaClO) ہائپوکلورائیٹ  فیصد سوڈیم   0.05 کہ  کے محلول جیسے  وائرسز کے خاتمے 

مصنوعات استعمال کرنی چاہئیں۔
 

28- کیا ابھی بھی غذائی مارکیٹس، جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس میں جانا محفوظ ہے؟

یہ محفوظ ہی ہونا چاہیے بشرطیکہ مارکیٹ میں دیگر تمام خریداروں اور عملے سے کم از کم 1.5 میٹر کا محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے، 
ہاتھوں کو دھویا/سینیٹائز کیا جائے اور اشیاء کی تیاری کے عمدہ ضابطۂ عمل اور حفظاِن صحت کے عمدہ اصولوں (GMP/GHP) کے 
معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ گوشت کی مارکیٹس میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے 
سے مزید تجاویز کے لیے مالحظہ کریں زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں 

میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز۔

WHO .4 کی تجاویز

زندہ جانوروں کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانوروں سے انسانوں میں ابھرتے ہوئے پیتھوجینز کی منتقلی کے 
خطرات کم کرنے کے لیے WHO کی تجاویز (26 مارچ 2020)

COVID-19کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ ماحولیاتی طور پر چمگادڑوں میں محفوظ رہتا ہے اور اس 
وائرس کی انسانوں میں منتقلی ممکنہ طور پر ایک ثالث جانور ہوسٹ – گھریلو جانور، جنگلی جانور یا ُسدھائے ہوئے جنگلی جانور کے 
ذریعے واقع ہوئی ہوگی جس کی اب تک نشاندہی نہیں ہوئی۔ چونکہ وائرس کا حیوانی ذریعہ فی الحال نامعلوم ہے، لہذا زندہ جانوروں کی 

مارکیٹس میں حیوانی پیتھوجینز کی منتقلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے درج ذیل عمومی تجاویز الگو ہوتی ہیں:
- زندہ جانوروں کی مارکیٹس، گوشت کی مارکیٹس یا جانوروں کی مصنوعات کی مارکیٹس میں جانے والے کسی بھی فرد کو حفظاِن 
صحت کے عمومی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جن میں جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو چھونے کے بعد صابن اور پانی سے 
باقاعدہ ہاتھ دھونا، آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنا اور بیمار جانوروں یا جانوروں کی خراب ہوجانے والی مصنوعات 
کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر مارکیٹ میں ہی رہنے والے دیگر جانوروں (مثًال آوارہ بلیاں اور کتے، کترنے والے 
جانور، پرندے، چمگادڑیں) کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر جانوروں کے فضلے یا سیال مادوں سے آلودہ زمین یا دکانوں 

اور مارکیٹ کے سہولیاتی مراکز کے اسٹرکچرز چھونے میں بھی احتیاط برتیں۔ 
- کچی یا ادھ پکی حیوانی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کچے گوشت، دودھ، یا جانوروں کے اعضاء کو احتیاط سے برتنا 

چاہیے، تاکہ غذائی تحفظ کے عمدہ اصولوں کے مطابق غیر پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ ان کی باہم آلودگی سے بچا جاسکے۔
ان مارکیٹس میں کام کرنے والے افراد کے لیے تجاویز:

- مذبح خانوں میں کام کرنے والے، مارکیٹس میں جانوروں اور غذائی معائنے کے ویٹرینری انچارج، مارکیٹ میں کام کرنے والے اور زندہ 
جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات پر کام کرنے والے افراد کو ذاتی حفظاِن صحت، بشمول بار بار ہاتھ دھونے کے عمدہ اصولوں پر 
عمل کرنا چاہیے۔ انہیں جانوروں اور جانوروں کی تازہ مصنوعات پر پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے حفاظتی گاؤن اور دستانے پہننے کو 
ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سازوسامان اور کام کے احاطوں کو بار بار، دن میں کم از کم ایک مرتبہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ حفاظتی 
لباس کو کام کے بعد اتارنا اور روزانہ دھونا چاہیے۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے گرد آلود کام کے لباس، جوتوں یا دیگر اشیاء کے قریب 
فیملی کے افراد کو نہ جانے دیں۔ لہذا اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ حفاظتی لباس اور اشیاء کو روزانہ دھالئی کے لیے مالزمت 

گاہ میں ہی رہنے دیا جائے۔
- ایک عمومی تجویز کے طور پر، بیمار جانوروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے؛ مردہ جانوروں کو محفوظ انداز میں 
دفن یا تلف کردینا چاہیے اور حفاظتی لباس پہنے بغیر ان کے جسم سے نکلنے والے سیال مادوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویٹرنری افراد کو 
انتہائی درجے کی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مارکیٹس میں موجود کسی بھی قسم کے جانور میں پائے جانے والے غیرمعمولی 

امر کی اطالع ویٹرنری اتھارٹیز کو دینی چاہیے۔




