
 

 19ـ روي و کوید

در دوران  که    تشکیل شده است  مصرفنهایی    پردازش و تولید   ،تولید   ة پیچید   ۀ یک شبکصنعت روي از  
همه  کرونا  بحران  ویروس  از  براي  گیري  اطمینان  و  غذاأتحفظ  و  هاي  فراورده تولید    ،مین  دارویی 

 حیاتی است. عمرانی دولتی  سیساتأتانرژي و   ، ضروري هايو حفاظت از حمل و نقل   ،یکتجهیزات پزش 

آنزیم و هورمون دارد و در    300نقش فعالی در کارکرد بیش از    کهاساسی است  و  کمیاب    يعنصر  ،روي
  19ـهاي ناشی از کوید بر درمان عفونت   ،روي بخشی مبناي اثر حال حاضر تعداد زیادي آزمایش بالینی بر

فقدان    ترین کمبودهاي ریزمغذي در سراسر جهان است.رایجروي همچنین یکی از  درحال انجام است.  
توجه  صدمات   موجبروي   در قابل  تبدیل    تولید   ی  نرخ  و  رشد  کاهش  همچنین  و  محصول  کیفیت  و 

هاي غذایی براي امنیت غذایی و  کودهاي روي و مکمل انواع  شود. در نتیجه دسترسی به  خوراك دام می 
مهم  تغذیه  بسیار  براي  است.اي  روي  ترتیب  پزش   ةزنجیر   مینأ ت  به همین  اکنون  کتجهیزات  که  نیاز  ی 
 ازجمله:  ،نقش حیاتی دارد ،هستبه آن  ی مبرم

 ی لبشوك ق دستگاه

 تنفس مصنوعی  دستگاه

 یونش  دستگاه

 هوا  ۀ تصفی دستگاه

 قابل حمل اکسیژن  کپسول 

 اسپري استنشاقی 

 مونیتور  دستگاه

 مصنوعی   ۀتغذی پمپ

 تزریق  پمپ

 ِسرم  ۀپای

 ی کگوشی پزش 

 یبیمارستان تخت

 باتري  



جهان که  دستگاه  ،همانطور  این  اضطراري  را  تولید  ضروري  می هاي  آلیاژهاي    ، بردباال  به  دسترسی 
حیاتی  ریخته  شیمیایی  مواد  و  روي  م   شود.می گري  همچنین  از    مهم   ايلفه ؤروي  محافظت  براي 
عمومی    آبرسانیتاسیسات زیربنایی  انرژي و    ،است که در حمل و نقل  در برابر خوردگی   هاي فلزي سازه

می   به علت  کار  همین  به  ت آید.  تداوم  از  اطمینان  رويفلز  مین  أبراي  مهم  هاي  زنجیره جهت    بسیار 
  آن تولیدي    هايفعالیت زیربنایی و حمل و نقل به  سیسات  أت  ،غذا  ،هاي بهداشتدر قسمت  بخش  نجات

ایمنی است.  روي  در  اصلی    اولویت   ، نیاز  و  صنعت  کارکنان  شرکت   فعالیتشان   هايمحیط با  ي هااست. 
دستورالعمل   یهایبرنامه   تجاري با  منطبق  پیشگیرانه  اقدامات  جمله  از  از  محافظت  براي  دولت  هاي 

اجتماعی   ۀ فاصل  رعایت  ها شامل. این سیاستاند تهیه دیده   19کوید ـ  تهدید   ه بادر مقابل   کارکنان خود
عنوان یک مرکز تولید روي    اداري است. بهبراي کارمندان    تی و دورکاري ظیزات محاف هتج  ، در حین کار

بهداشت و حفاظت    ۀ در زمین  خود را   کارکنان ما  ، شودکه تحت مقررات بهداشت و ایمنی شغلی اداره می 
داده تنفسی   عادت  آن  دربار به  بیشتر  اطالعات  براي کسب  دیدن  ضرورت    ة اند.  سایت  این  از  روي  فلز 

  تماس بگیرید.  org.contact@zincدر   یا با ما tialhttp://www.zinc.org/essen  :کنید 
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