
 
 
 

 

Cúm gia cầm 
Bảo vệ sức khỏe cho đàn của bạn 

  

• Tránh cho những người không cần thiết vào trang trại và chuồng gia cầm 
* Khóa cửa 
* Sử dụng hàng rào và biển báo để hạn chế người tới gần 

• Không cho người khác vào hoặc đến gần chuồng gia cầm 

•  Người chăn nuôi và người làm nên mặc đồ khác (giày, ủng, mũ và găng) đồ mặc trong trang 
trại 

* Cũng nên có những đôi ủng sử dụng trong từng chuồng gà, không đi sang các chuồng 
khác 

• Không bao giờ tới những trang trại gia cầm khác 
* Người làm không nên có các gia cầm khác ở nhà 

• Sau khi làm, thay toàn bộ quần áo và rửa tay, cánh tay trước khi về nhà 

•  Thợ săn hoặc những người tiếp xúc với các loài chim hoang dã nên thay quần áo (và giày) và 
tắm rửa trước khi trở lại làm việc, điều này đặc biệt quan trọng khi tiếp xúc với các loài thủy 
cầm 

• Đừng để các loài chim hoang dã và ký sinh trùng tiếp xúc chuồng gà 
* Đóng cửa giữa các đàn 
* Có chế độ diệt các loài gặm nhấm và sâu bọ tốt 
* Duy trì dinh dưỡng và không để vụn bẩn trong chuồng 
* Dọn viên thức ăn 

•  Những người cần tiếp xúc phải mặc quần áo bảo hộ, bao gồm cả ủng và mũ đội, trước khi 
được tới gần các loài gia cầm 

* Sẵn sàng quần áo bảo hộ cho khi gặp bất trắc 
* Có nơi khử, xử lý quần áo khi người tới thăm tiếp xúc ra về 

•  Quản lý những người tới trang trại 

• Lau rửa và khử trùng toàn bộ trang bị trước khi sử dụng tại trang trại và làm lại lần nữa khi 
đưa ra khỏi trang trại 

•  Xử lý đúng cách những con gia cầm đã chết 
* Xử lý kém có thể dẫn đến bệnh dịch và nguy cơ tăng ruồi muỗi và những sinh vật ăn 

xác thối 

•  Người chăn nuôi nên liên hệ người giám sát đàn ngay lập tức nếu gặp tỉ lệ chết cao 
* Những con gia cầm ốm hoặc sắp chết nên được đưa tới phòng nghiên cứu của bang 

để chẩn đoán 
* Đừng ghé thăm các trang trại khác hoặc những nơi người chăn nuôi hay tới nếu gặp 

tỉ lệ chết cao 
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