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ُمشغِّل منشأة األغذية ومنتجات األلبان  ...تحية طيبة وبعد،
تواجه والية ميشيغان تفشيًا إقليميًّا لعدوى التهاب الكبد الفيروسي  Aفي منتصف وجنوب شرق الوالية .وتشمل قائمة المصابين بالعدوى نتيجة لهذا
ً
وعامًل واحدًا في مزرعة لمنتجات األلبان في ميشيغان .وقد تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في الوالية
التفشي العديد من العمال في مجال األغذية
لتنسيق االستجابة لهذا التفشي .وفعلت ،كذلك ،إدارة الصحة والخدمات البشرية في والية ميشيغان المركز المجتمعي للتنسيق في حاالت الطوارئ
الصحية من أجل إدارة االستجابة للتفشي وتقديم التوجيه للعديد من جهات االختصاص الصحية الحكومية المحلية في حاالت الوقاية والتحقيق.
بدأ التفشي في آب (أغسطس)  ،2016واتسع ليشمل حاالت في  17مقاطعة ومدينة ديترويت .وفي  29تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2017بلغت حاالت
العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي  Aحوالي  600حالة في ميشيغان ،بما في  457حالة دخول للمستشفيات و 20حالة وفاة .وشهدت األشهر األخيرة
زيادة ملحوظة في حاالت العدوى بين العاملين في مجال األغذية في ميشيغان في عدة منشآت ،مثل المطاعم ،وجهات المعالجة ،وبائعي التجزئة،
وجهات أخرى .ينتقل التهاب الكبد الفيروسي  Aبسهولة عن طريق استهًلك األغذية أو المشروبات التي يتناولها أشخاص مصابون بالمرض ويمكن
لكل حالة إصابة في مجال األغذية فرض خطر كبير بانتشار العدوى إلى عدد كبير من الناس .تتوفر معلومات حديثة عن تفشي المرض ،بما في ذلك
منطقة التفشي الحالية ،على الرابط التالي .www.michigan.gov/hepatitisAoutbreak
تفش أخرى للمرض
تعمل ك ٌل من إدارة الزراعة والتنمية الريفية في والية ميشيغان والمسؤولين في الوالية والمسؤولين المحليين على منع أي حاالت ٍ
لحماية ك ٍل من الناس وموارد الطعام في الوالية .عًلوة ً على ذلك ،ثمة خطوات يلزم على المديرين في مجال األغذية ومنتجات األلبان اتخاذها للحماية
من خطر حاالت تفشي التهاب الكبد الفيروسي  Aالمرتبط بعملهم .وتشتمل هذه الخطوات على ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:


مراجعة المعلومات المرفقة لزيادة معرفتهم باألعراض ومتطلبات اإلخطار ،وضمان اتباع َمن يتعاملون مع األغذية لممارسات
السالمة الغذائية المناسبة.



مراجعة ملصق المتعاملين مع الطعام مع كل عامل أغذية لضمان فهمه التام لألعراض المرتبطة بالمرض ،ومتطلبات اإلخطار،
وانتقال المرض ،والممارسات السليمة للتعامل مع الطعام .يجب ،أيضًا ،تعليق الملصق في منطقة مشتركة في مكان العمل (مثل،
غرفة قضاء فترات الراحة أو بالقرب من ساعة الدوام).

يوصي مسؤولو الوالية والمسؤولون المحليون المعنيون بالصحة بحصول العمال في مجال األغذية ومنتجات األلبان في منطقة التفشي الحالية على لقاح
التهاب الكبد الفيروسي  .Aويتوفر هذا اللقاح لدى معظم مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات .ويجب على َمن ال يحظون بتغطية تأمين صحي االتصال
بإدارة الصحة المحلية للتحقق من توفر لقاحات مجانية أو منخفضة التكلفة.
التهاب الكبد الفيروسي  Aمرض يلزم اإلبًلغ عنه .فسواء كانت شركتك تخضع إلدارة الزراعة والتنمية الريفية في والية ميشيغان أو إلدارة الصحة
المحلية ،يلزم عليك إبًلغ إدارة الصحة المحلية التي تتبع لها على الفور عن أي إصابة مشتبه بها  /مؤكدة بالتهاب الكبد الفيروسي  Aلدى أي عامل أو
أي حاالت تعرض له .من الممكن تقديم اللقاح للموظفين والعمًلء اآلخرين الذين تعاملوا مع عامل مريض .ال يمكن وقاية َمن تعرضوا للمرض من
اإلصابة به إال إذا تلقوا العًلج في خًلل  14يو ًما من التعرض له .لذا ،فإن اإلبًلغ عن المرض في الوقت المناسب أمر ضروري للحيلولة دون وقوع
أي حاالت عدوى أخرى .إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بشأن المتطلبات التنظيمية للسًلمة الغذائية ،فاتصل بالجهة التنظيمية التي تتبع لها.

تتوفر معلومات االتصال بإدارة الصحة المحلية التي تتبع لها ومعلومات عن تفشي التهاب الكبد الفيروسي  Aفي ميشيغان
على الرابط التاليwww.mi.gov/hepatitisAoutbreak :
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