
 دورنگهداشتن میکروبها از طیور 

 دور نگهداشتن طیور از میکروبها 

 امنیت زیستی برای طیور

اقدامات امنیت زیستی در خصوص پیشگیری و کنترل 

 آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

قبل از جوجه ریزی نسبت به پاکسازی و ضد عفونی            -1

کامل فارم شامل سطوح سالن، انبارها، اطاق کیارری،ی،          

س،ویس های بهداشت  و ... اقدام ر،دد. بدیه  اسیت               

پس از پاکسازی و شستشوی اولیه ب،اب، دستورالیمی یل       

پاکسازی و شسشو و ط،یقه ضد عفون  م،غداری الزم          

است کلیه خلل و ف،ج و خ،ابیهای می،بیوب بیه کی ،                

دیوارهای جانب ، سق  و ... اصالح و متماقبًا ضد عفونی              

 صورت ری،د.

کنت،ل ش،ایط محیط  مناسب جهت پ،ورش طیور از         -2

قبیل ح،ارت، تهویه و رطوبت مناسب ض،وری بیود  تیا        

 ش،ایط زمینه ساز ب،وز بی اریها به حداقل ب،سد.

به منظور اطالع از وضمیت بی اریهای واری، دار طییور          -3

کیلومت،ی واحد کسب مجوز جوجیه        11حداقل در شماع    

 ریزی از شبکه دامپزشک  ض،وری م  باشد.

حت  ال قدور قبل از ورود جوجه، دان مورد نیاز اولیه را           -4

تامین ن ود  و از تهیه دان از منابع آلود  منج له سیایی،             

 م،غداریها اکیداً خود داری ن ائید.

جوجه مورد نیاز را از منابع مط ئن و مجاز تهیه و از              -5

 بدو ورود م،اقبتهای الزم بم ل آید.

حت  ال قدور از ورود کامیون )ح ل سوخت ، حی یل            -13

دان و ...( جلوری،ی شود و درصورت ض،ورت پس از ضد               

عفون  مناسب به نحوی که چ،خها و دیوار  های بی،ون           

در مبدا ورودی ضد عفون  شد  سپس اجاز  ورود داد            

 شود.

از ورود پ،ندران و جوندران به داخل سالن ها و انبارها            -6

 با ایجاد ت هیدات الزم جلوری،ی شود.

پ،سنل و کارر،ان فارم پس از رعایت ش،ایط ق،نطینه          -7

 ای ص،فا اجاز  ورود به فارم و سالنهای پ،ورش  را دارند

واحدهای پ،ورش   -8

طیور )مادر، تخ گذار،   

روشت ( موظ  به      

ب،ق،اری سیستم       

ق،نطینه ای در مبادی     

ورودی م  باشند و       

درصورت عدم امکان    

استفاد  از دوش،       

تمویض کامل لباس و     

کفش و استفاد  از       

کال  و ماسک الزام      

 است.

در رابطه با پ،سنل م،تبط در صنمت طیور از قبیل               -9

دامپزشکان ، اکیپ های مایه کوب ، دامپ،وان ، مامورین           

دولت ، کارشناسان بی ه و ... با دقت بیشت،ی ضوابط              

 ق،نطینه ای صورت ری،د.

از کلیه پ،سنل شاغل در فارم تمهدی مبن  ب، عدم            -11

نگهداری م،غ بوم ، زینت  ویا ه، نوع پ،ند  دیگ، در منزل   

اخذ شود و نیز در صورت امکان از محل سکونت آنان               

 بازدید بم ل آید

از ت،دد اف،اد بین سالنها بویژ  در زمان وقوع تلفات            -11

 جداً جلوری،ی شود.

 



 

از ورود و مص،ف کارتن و شانه مستم ل و یا               -21

 مص،ف شد  به فارم اکیداً خود داری شود.

در طول دور  پ،ورش و تولید از ورود ف،آورد  های          -21

 خام طیور به فارم خودداری شود.

از وارد آوردن است،س های ب  مورد به رله از قبیل           -22

ورود اف،اد به شکل نارهان ، ایجاد س،و صدای ناهنجار، 

کاهش و یا افزایش غی، طبیم  دمای سالن، کاهش            

رطوبت شدید، قطع نارهان  دان یا آب و قطع نارهان           

 تهویه خودداری ف،مایید.

از سیستم داکت منته  به حوضچه ضد عفون  در          -23

 پشت هواکش ها استفاد  ن ایید.

نسبت به دفن بهداشت  تلفات یا سوزاندن الشه         -24

ها با الشه سوز اقدام و      

از خارج ک،دن الشه       

طیور اکیداً خود داری      

 ن ائید.

ه،نوع کاهش -25

مص،ف دان، کاهش 

تولید یا افزایش تلفات ب،اب، دستور الم ل کانون 

مشکوک، به اطالع نزدیکت،ین شبکه دامپزشک  

 رساند  شود.

 

نسبت به آزمایش میک،وب  آب مص،ف  اقدام و           -16

ما  یکبار آزمایش را تک،ار ن ود  و از             6سپس ه،    

 سالمت آب و قابل ش،ب بودن آن مط ئن شوید.

کلیه ورود و خ،وج ها ثبت شود تا امکان ردیاب              -17

 عامل انتقال دهند  میس، ر،دد.

کلیه اقدامات منج له واکسیناسیون، نوع واکسن،        -18

ش ار  بچ واکسن و نام اف،اد واکسیناتور در دفت، ویژ             

 ای یاد داشت شود.

 

 

 

 

 

 

در طول دور  پ،ورش و تولید از ورود پ،ندران             -19

جدید به رله خود داری ن ود  و درصورت نیاز و در                

ش،ایط اضط،اری، پ،ندران تاز  وارد پس از ط  دور            

ق،نطینه و اط ینان از     

عدم عفونت به بی اری    

های ق،نطینه ای به رله 

 وارد شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مبادی ورودی ه، سالن حوضچه جهت ضد عفون           -12

چک ه ها و نیز امکانات الزم جهت ضد عفون  دست ها              

 تمبیه ر،دد.

حت  ال قدور از ورود کامیون )ح ل سوخت ، ح ل دان          -13

و ...( جلوری،ی شود و درصورت ض،ورت پس از ضد               

عفون  مناسب به نحوی که چ،خها و دیوار  های بی،ون  در 

 مبدا ورودی ضد عفون  شد  سپس اجاز  ورود داد  شود.

نطفه دار( در خارج    -تحویل تخم م،غ تولیدی )خوراک   -14

 از محوطه م،غداری صورت پذی،د.

حت  ال قدور از نگهداری رله در چند سن خود داری            -15

ف،مائید و فاصله مناسب بین دو جوجه ریزی در نظ، ر،فته           

 شود.

 

 


