در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺮوﻧﺎ :ﺑﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮی در ووﻫﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی در ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺑﺎزار ﻏﺬای دﯾﮕﺮی در ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس
ً
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) (WHOدرﺑﺎره ﻣﻨﺸﺎء وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﯿﻢ

اﻋﺰاﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎء اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان وﯾﺮوس را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده و از زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن ﻧﯿﺰ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺎء وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽرود اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﺑﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ« ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ واﻗﻌﺎً او اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﺬا در ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎزار ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ »ﻫﻮاﻧﺎن« ﺑﺎﺷﺪ.

»ﭘﯿﺘﺮ ﺑﻦ اﻣﺒﺎرک« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﺮک ووﻫﺎن ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ.
ً
ﺣﺪودا  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت  WHOﺣﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺎن ووﻫﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﻣﺮدی
ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﭘﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن  WHOﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ از ﺑﺎزار ﻏﺬای دﯾﮕﺮی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزار،
آن ﺑﺎزار ﻏﺬاﯾﯽ در ووﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ رﺑﻂ داده ﺷﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎ
ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ووﻫﺎن ﻣﻨﺸﺎء وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن  WHOﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از

اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎی واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪن واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد و ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اواﯾﻞ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ۲۰۱۹
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺳﺖ ﭼﻮن وﯾﺮوس ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺴﺖﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی

ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﺲ
از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.
در ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ  WHOﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزار ﻏﺬا و ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ  ۱۷۴ﻣﺒﺘﻼی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺷﺪﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺎزار ﻏﺬا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ووﻫﺎن ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﺑﺎزار ﻏﺬا ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮه دارد.

ﺑﺎزار ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ »ﻫﻮاﻧﺎن« در ووﻫﺎن ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻮع ﺣﯿﻮان از ﺟﻤﻠﻪ راﺳﻮ و ﺧﺮﮔﻮش را در ﺑﺎزار
ﻫﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
وﯾﺮوس ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی رخ داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻨﺪ آﺷﮑﺎری از اﻧﺘﻘﺎل

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزار ﻏﺬا ﻣﻨﺸﺎء اﭘﯿﺪﻣﯽ وﯾﺮوس
ﻫﻤﺰﻣﺎن وﯾﺮوس در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد.
ً
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻣﺮد  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺻﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ اول
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ آن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ او دارای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻮده و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﯾﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

