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 الفريوسات وتلوث األغذية .. الكورونا أمنوذًجا

 2020بريل إ 19خبار الخليج بتاريخ أجريدة  يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

لم تثر الفيروسات التساؤالت حول كينونتها وماهيتها وخطورتها كما 
أثارتها في هذه الفترة التي تُعّد من أكثر المراحل ذات الخصوبة 
المعلوماتية في مجال الفيروسات، فالجميع يريد أن يعرف ما الفيروسات، 

إن كنا نعتقد أنها ومن أين جاءت، وكيف جاءت، وكيف تتضاعف وتنتشر 
 مخلوقات غير حية.

ولعل من أكثر األسئلة التي وصلتني بكل الطرق عالقة فيروس كورونا 
(COVID-19 بالغذاء، فهل يمكن أن ينتقل بالغذاء، وخاصة أن فيروس )

كورونا ُيعدّ من الفيروسات التي يعتقد أنها انتقلت في مراحلها األولى من 
؟ وما عالقة هذا الفيروس  إلى اإلنسانبعض الحيوانات وخاصة الخفاش 

؟ وماذا عن األطعمة التي نستلمها في المنزل من  باللحوم بصورة خاصة
؟ وهل يمكن أن نتداول األطباق والصحون خالل  خالل التوصيل المنزلي

؟ ومن مثل هذه األسئلة التي أجد أنه من الضروري التصدي لها  شهر رمضان
 حتى نفهم عم نتحدث.
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 ؟ فيروسمم يتكون ال

بصورة عامة ال تختلف الفيروسات اختالفًا كبيرًا فيما بينها من حيث 
التركيب الكيميائي، إذ إنها تتكون أساسًا من قالب وسطي دقيق يحتوي 

(، وفي حالة كورونا DNA( أو )RNAعلى حمض نووي واحد، قد يكون من )
أهم (، وهذا الحمض النووي يعتبر من RNAالتي نتحدث عنها اليوم هي )

مكونات الفيروسات، وذلك لكونها تحمل الصفات والمعلومات الوراثية 
المهمة الخاصة بالفيروس والتي تنتقل من جيل إلى آخر. ويحاط هذا 
الحمض النووي بغالف بروتيني يعمل على التشكل الخارجي للفيروس 
عندما يوجد خارج النسيج الحي، ويقوم هذا الغالف بحماية الحمض النووي 

 لمؤثرات البيئية الخارجية.من ا

وبوجه عام يمكن القول إن البلورات والجسيمات الفيروسية تتكون 
كيميائيًا من البروتين والحمض النووي، وأنهما ال يتحدان معًا اتحادًا 
كيميائيًا، ولكنهما يوجدان منفصلين وينتظمان في تركيب فراغي محدد 

جسيم الفيروس هو  ومميز لكل فيروس. ويبدو أن الحمض النووي في
الجوهر الفعال من حيث القدرة على إحداث العدوى، إذ وُجد أن األحماض 
النووية المستخلصة من بعض الفيروسات المسببة ألمراض النبات 
والحيوان لديها القدرة وحدها على بدء العدوى واإلصابة في عوائل خلوية 

 مناسبة.
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 ؟ ما فيروس كورونا

روسات التاجية، هي عائلة من الفيروسات التي يُعد فيروس كورونا من الفي
ا عديدة من تتسبب عادة في إحداث أمراض الجهاز التنفسي، وتشمل أنواعً

ا أكثر خطورة مثل متالزمة الفيروسات التي تسبب نزالت البرد وأمراضً
( ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد MERS-CoVالشرق األوسط التنفسية )

(SARS-CoV.) 

لخبرات السابقة في حاالت تفشي المرض بسبب فيروس وتشير بعض ا
سارس، وفيروسات الجهاز التنفسي األخرى )مثل أنفلونزا  مثل –كورونا 
أن الفيروس التاجي الجديد قد انتقل في األصل من الحيوانات  إلى – الطيور(

إلى البشر، إال أنه تبين أن اإلصابة والعدوى عادة ما تنتقل عن طريق التنفس 
لرذاذ والقطرات المصابة الناتجة من السعال أو العطس، أو عن بسبب ا

طريق نقل الفيروس من األيدي القذرة ولمس وجههم، وخاصة داخل األنف 
 أو العينين.

ولقد تبين كذلك أنه يمكن للفيروسات التاجية أن تبقى على األسطح، مثل 
لى نوع المادة المقعد أو الطاوالت واألدوات المعدنية لعدة أيام، اعتمادًا ع

ودرجة الحرارة والرطوبة، إال أنه يمكن تدمير الفيروسات بالحرارة مثل حرارة 
 الطهي، والمطهرات الشائعة والمنظفات والمعقمات.
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  الفيروسات والغذاء

وجد أن غذاءنا يتعرض ألنواع عديدة من الفيروسات التي تتخذها وسيلة 
ولقد أكدت الدراسات أن هذه انتقال فقط، فهي ال تتناسخ أو تتضاعف فيه، 

األنواع العديدة ليست كلها ذات أهمية في إصابة اإلنسان باألمراض 
المختلفة، إنما أمكن تمييز مجموعة منها أطلق عليها اسم )الفيروسات 
المعوية( التي وجد أنها تنتقل عن طريق األوعية الدموية المبطنة لألمعاء 

ضاعف فتسبب إنهاك النسيج إلى النسيج المختص، وهناك تتناسخ وتت
وتلفه وبذلك تحدث مضاعفات فتظهر على هذا اإلنسان أعراض المرض، 
وأما بقية الفيروسات فإنها تفرز وتطرح مع البراز إلى خارج الجسم. وعلى 
الرغم من األنواع العديدة من الفيروسات المعوية التي تنتقل عن طريق 

هاب الكبد وفيروسات التهاب الغذاء الملوث، فإن من أهمها فيروسات الت
 المعدة واألمعاء، وهذه النوعية خارج نطاق موضوعنا اليوم.

 

 ؟ عن طريق الطعام 19-هل ينتقل الكوفيد

( من الفيروسات واألمراض التي COVID-19من ناحية المبدأ ال يمكن اعتبار )
إلى أن هذا  يشير – اآلن حتى –تنتقل عن طريق الطعام، وال يوجد دليل 

( يمكن أن ينتقل عن طريق الطعام، باإلضافة إلى أنه COVID-19س )الفيرو
عن أي حالة تلويث للطعام بهذا النوع من  اإلبالغ – اآلن حتى –لم يتم 
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يمكنه أن يكون مصدرًا للعدوى  ال – كان أيًا –الفيروسات، بمعنى أن الطعام 
  أو أن يتسبب في إحداث عدوى لإلنسان حتى وإن كان يحوي الفيروس.

 النتقال – تشير كل المؤشرات كما –ي المقابل فإن الخطر الرئيس وف
العدوى بين البشر عادة ما يتم بسبب االتصال الوثيق مع المصابين، لذلك 

ال يوجد ارتباط مباشر بين الفيروس والغذاء، وإنما  إنه – مرة أخرى نقول –
ما  هذا االرتباط يمكن أن يتم من خالل االتصال غير المباشر والذي عادة

يحدث بسبب العاملين في المؤسسات الغذائية بالدرجة األولى مثل 
المصانع المنتجة للغذاء، العاملين في المطاعم، العاملين في محالت بيع 
األغذية، وعمال توصيل الغذاء فيما يعرف بخدمات التوصيل إلى المنازل، 

قبل واألغذية المتبقية والتي يتم توزيعها مجانًا على المحتاجين من 
بعض الجمعيات الخيرية. لنحاول أن نلقي بعض الضوء على هذه األعمال 
حتى نتعرف على الكيفية المناسبة لتجنب انتقال العدوى من خالل هذه 

 الفئة من الناس.
 

  مصانع إنتاج الغذاء والمطاعم ومحالت بيع األغذية بالتجزئة

 أو المطاعم المصانع سواء –ربما من المهم بالنسبة للمؤسسات الغذائية 
تكون متيقظة للغاية فيما يتعلق بجميع جوانب الصحة والنظافة  أن –

العامة والشخصية، وهذا أمر يجب أن يكون من األمور الطبيعية في هذه 
ا من ثقافتها في جميع الظروف، إال ا أساسيًالمنشآت ألنه يجب أن يُعد جزءً
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هاتين القضيتين، أنه في ظروفنا الحالية فإنه ينبغي التركيز التام على 
النظافة العامة والشخصية والجوانب الصحية، وذلك بهدف ضمان عدم 
تلويث أي شخص لألسطح المستخدمة في خدمة الطعام المنتج أو بيئة 
المعالجة بسبب المرض أو العادات غير النظيفة. كما يجب تطبيق 
وممارسات التصنيع الغذائي بأفضل الطرق الحديثة في سالمة الغذاء، 
والطهي الجيد والشامل للمنتجات المطبوخة، وحفظ األغذية المبردة 
بصورة جيدة، فإن كل تلك اإلجراءات من المؤمل أن تقلل خطر انتقال 

 العدوى وتفي بمتطلبات سالمة األغذية. لذلك فإنه من المهم:

  ،أن يعتبر التنظيف والتعقيم، وخاصة جميع أسطح مالمسة الطعام
 أمرًا بالغ األهمية.

  يجب أن يستمر التنظيف العام كالمعتاد مثل استخدام الماء الساخن
والمنظفات، ويوصى بتنظيف وتعقيم جميع أسطح مالمسة الطعام. 
كما يجب تنفيذ التنظيف والتعقيم المنتظم لألسطح التي يتم 
لمسها بشكل متكرر مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة ورافعات 

 معدات وأي سطح آخر يحدده العمل.العربات ومقاعد العمل وال
  يجب أن تكون جميع أدوات األكل والشرب واألسطح المالمسة

 للطعام نظيفة ومعقمة قبل االستخدام وبعد االستخدام.
  للتطهير، النصيحة الحالية هي أن الفيروس التاجي يتم تدميره

بواسطة الماء الساخن على سبيل المثال بواسطة غساالت الصحون 
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درجة مئوية، أو بواسطة المطهرات التجارية  60ل فوق التي تعم
المستخدمة عادة )مثل هيبوكلوريت الصوديوم، بيروكسيد 

إيثانول(، وليس هناك حاجة إلى تغيير في أوقات  %70الهيدروجين، و
  التركيز أو التعرض.

  وإن تبين للمسؤولين في المؤسسة الغذائية أن هناك أحد العاملين
و يعاني التهاب الحلق والسعال والحمى، أو حتى مصاب بالفيروس، أ

يُشك أنه يعاني من هذه األعراض، فإنه يجب أن يستبعد عن العمل 
 ويتم التبليغ عنه، حتى وإن أدى ذلك إلى نقص في العمالة.

  وإن تم توجيه عدد من العاملين إلى الحجر الصحي، ووجد صاحب
ن على المؤسسة إعادة العمل أن هذا سيؤثر على القدرة التشغيلية، فإ

النظر في خطط الطوارئ الخاصة بها للتخلص من المواد الخام وخاصة 
المكونات الطازجة، أو أي عمل جارٍ، أو مخزون قصير الصالحية لضمان 

 سالمة الغذاء فيتم الحفاظ عليها.
  كما يجب على المؤسسات عدم السماح للزوار بالدخول إلى مناطق

إن كان من األفضل عدم السماح لهم دائًما إال إنتاج ومناولة الطعام، و
 وفق شروط محددة.

  كما يجب التأكد من أن العاملين في المؤسسة على علم ووعي تام
 ( وأخذه على محمل الجد.COVID-19بموضوع )
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 توصيل الطعام عن طريق التوصيل المنزلي

المطاعم ومحالت بيع األغذية التي تقوم أثناء  وخاصة –على المؤسسات 
تفكر في العديد من  أن – هذه الكارثة الوبائية بتوصيل الطعام إلى المنازل

 األمور ذات العالقة بموضوع سالمة الغذاء، وهي كالتالي:

 ًا صحيًا وبدنيًا، وأنه قد تجاوز يجب أن يكون عامل التوصيل سليم
الفحص بنجاح، كما يجب االهتمام بنظافته الشخصية، ونظافة 

 في التوصيل.المركبة التي تستخدم 
  ويجب أن يهتم عامل التوصيل بنظافة يديه وتطهيرهما قبل

توصيل المنتج، أًيا كان، ويمكن أن يستخدم القفاز على أن يكون 
نظيفًا. علمًا بأنه يجب أن يدرك األشخاص الذين يرتدون القفازات أن 
القفازات النظيفة يجب أن يتم تغييرها بين فترة وأخرى بحسب 

 يجب أن يتم غسل اليدين بين التغييرات.الضرورة، كما 
 .يجب أن يغطي العامل فمه وأنفه أثناء التوصيل 
  األغذية الساخنة يجب أن تصل إلى الزبون ساخنة )درجة حرارتها أكثر

درجة مئوية(، واألغذية الباردة يجب أن تصل باردة )درجة  75من 
 درجات مئوية(. 5حرارتها أقل من 

 أن تصل طازجة، وليست ذابلة. الخضراوات والفواكه يجب 
  ،يجب أن تكون األوعية التي توضع فيها األغذية نظيفة ومعقمة

وهذا يجب أن يهتم به الزبون كذلك، فال يتسلم أي شيء من غير أن 
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ا، وإن كنا نعتقد حتى اآلن أنه من غير المعروف أن مواد يكون متأكدً
خاطر على تغليف المواد الغذائية يمكن أن تمثل أي نوع من الم

المستهلكين من جراء نقلها للفيروس، إال أنه كما أشارت بعض نتائج 
( يمكنه البقاء على األسطح مدة COVID-19الدراسات أن فيروس )

تتراوح بين بضع ساعات وعدة أيام وذلك اعتمادًا على نوع السطح 
ودرجة الحرارة والرطوبة في البيئة. ومع ذلك، فإن أعداد الفيروسات 

 بشكل كبير خالل تلك الفترة ألنها تتحلل.تنخفض 
وأما في المنزل فإنه ينبغي تنظيف العلب واألكياس التي يتم 
تسلمها، وبعد ذلك التخلص منها وإبعادها عن األغذية، على أن 
تحفظ األغذية أو توضع في أوعية منزلية نظيفة استعدادًا لتناولها 

مها للطبخ، وبعد أن يتم أو أكلها أو حتى حفظها في الثالجة أو استخدا
التخلص من تلك العلب واألكياس التي أتت من المؤسسة الغذائية 

ثانية، بما  20يجب أن تغسل األيدي بالماء والصابون مدة ال تقل عن 
في ذلك األصابع واإلبهام وظهر اليدين والمعصمين وبين األصابع 
وتحت األظافر، ثم شطفها وتجفيفها جيدًا باستخدام منشفة 
ورقية. ويمكن أن يعتبر الصابون العادي والمياه الجارية الدافئة 
كافية لغسل اليدين، وعلى الرغم من ذلك فإنه يفضل استخدام 

 معقم اليدين كإجراء إضافي ولكن يجب أال يحل محل غسل اليدين.
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 النعمة والجمعيات الخيرية جمعيات حفظ

ة الزائدة على حاجة تسعى الكثير من الجمعيات الخيرية لتجميع األغذي
خاصة، وبعد ذلك يتم  أهلها، ومن ثم إعادة توزيعها في عبوات وأوانٍ

توزيعها على األسر المتعففة والمحتاجة مجانًا، وهذا أمر جيد وخاصة في 
الظروف االعتيادية وفي شهر رمضان وفي المناسبات االجتماعية كاألعياد 

األوضاع وهذه الظروف وحفالت الزفاف وما إلى ذلك، ولكن في ظل هذه 
االستثنائية التي سببها فيروس كورونا، فإنه يجب التوقف عن تقديم 
هذه الخدمة، وذلك ألسباب كثيرة وربما من أهمها أننا ال نعرف من أين أتى 

؟ وهل تم تطبيق االشتراطات  ؟ وهل من أتى به سليم صحيًا الطعام
 .الصحية أثناء تحضير وطهي الطعام، ومثل هذه األمور

ومن ذلك، فإن الشيء بالشيء يذكر، أنه من عاداتنا الرمضانية توزيع 
األطباق بين الجيران، وكذلك جلسات السمر وتناول وجبات )الغبقة( مع 
األصدقاء، وما إلى ذلك من عادات اجتماعية جميلة تعّودناها طوال حياتنا، 

ان ولكن جميعنا يعلم أن رمضان هذه السنة يختلف عن جميع أشهر رمض
التي مررنا بها في األعوام الماضية، لذلك أجد أنه يجب أن تتوقف كل هذه 
العادات االجتماعية، حتى وإن انتهى الوباء قبيل رمضان، فربما يكون الوباء 
انتهى ظاهريًا ولكن الفيروس مازال لنا بالمرصاد، لذلك لنكن على حذر، وإن 

 ي رمضان المقبل.شاء اهلل سنسترد عاداتنا االجتماعية الجميلة ف
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( والغذاء، ونرجو 19-عموًما، هذه بعض األمور المتعلقة بفيروس )الكوفيد
 السالمة للجميع.

 


