
Danh Mục Công Việc Cần Làm Để  
Sử Dụng Đường Ranh Giới
Các căn bệnh gia cầm là do các virus, vi khuẩn nhỏ li ti và các hạt siêu nhỏ khác. Chúng có thể xuất hiện 
ở khắp mọi nơi, vì vậy điều quan trọng là tránh di chuyển hoặc làm chúng lây lan trên quần áo, giày hoặc 
thiết bị của bạn. Tốt nhất là phân tách rõ ràng giữa khu vực chăn nuôi gia cầm của bạn (nơi bạn nuôi 
chim) và phần còn lại của thế giới. Đường ranh giới là một đường chức năng ngăn cách chuồng hoặc 
khu chăn nuôi gia cầm (và gia cầm bên trong) khỏi tiếp xúc với các nguồn bệnh tiềm ẩn. Cho dù bạn là 
một phần của một doanh nghiệp thương mại lớn hay nuôi chim như một thú vui, thì việc sử dụng đường 
phân cách sẽ bảo vệ sức khỏe cho chim của bạn.

Nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất cứ điều gì bất thường, hãy gọi cho người giám sát đàn gia cầm, bác 
sĩ thú y hoặc văn phòng khuyến nông hợp tác xã ngay lập tức. Hãy sử dụng mẫu giấy này để ghi lại các số 
điện thoại cần liên lạc trong khu vực của bạn. Càng hành động sớm thì càng dễ kiềm chế bệnh dịch chỉ 
trong một đàn.

Hãy xem danh mục ở mặt sau để biết những 
lời khuyên giúp giữ cho đàn gia cầm của bạn 
khỏe mạnh.

√

Nếu bạn phát hiện những dấu hiệu gia cầm bị ốm,  
hãy hành động ngay! Số điện thoại
Bác sĩ thú y

Văn phòng khuyến nông hợp tác xã

Phòng Thí Nghiệm Chẩn Đoán Thú Y / Gia Súc hoặc 
Gia Cầm của Tiểu Bang 
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Danh Mục Công Việc Cần Làm: 
Những Lời Khuyên Về Sử Dụng Đường 
Ranh Giới 
Danh mục này là một hướng dẫn chung để áp dụng tốt an toàn sinh học, nhưng nếu bạn có một kế hoạch 
an toàn sinh học cụ thể cho từng khu vực, hãy tuân thủ kế hoạch đó. Những người chăn nuôi thương mại 
phải đảm bảo kế hoạch cho khu vực cụ thể của mình tuân thủ các quy tắc an toàn sinh học của Kế Hoạch 
Nâng Cao Đàn Gia Cầm Quốc Gia.

√

Xác định đường ranh giới. Bao gồm toàn bộ 
chuồng/khu chăn nuôi gia cầm của bạn và bất kỳ 
lối ra vào nào ngoài trời. Chỉ để một lối ra vào để dễ 
kiểm soát người và vật vượt qua đường ranh giới. 
Nếu có thể, hãy đánh dấu đường ranh giới bằng dải 
băng màu. 

Nếu đàn gia cầm của bạn có lối ra vào ngoài 
trời  không khép kín, thì vẫn nên tạo một 
đường ranh giới.

Trong kế hoạch an toàn sinh học của bạn, hãy 
vẽ ranh giới cho các khu vực gia cầm và ghi rõ 
những việc mà người chăm sóc, khách tham 
quan hoặc nhà cung cấp phải làm khi vượt qua 
ranh giới đó. Kế hoạch phải bao gồm cả cách di 
chuyển chim, vật dụng cá nhân, thực phẩm, xe cộ, 
thiết bị và vật tư. Tổ chức đào tạo về các quy trình.

Tại lối ra vào, bố trí nơi thay giày dép và quần 
áo bên ngoài trước khi vào. Ở bên trong, có nơi 
để đặt giày dép và quần áo bên ngoài chuyên dùng 
trong khu chăn nuôi gia cầm sau khi vượt qua ranh 
giới phân tách. 

Dán các biển hiệu tại lối ra vào nhắc nhở mọi người về 
các bước cần thực hiện khi vượt qua ranh giới phân tách.

Cung cấp quần áo bảo hộ, giày dép, và các vật dụng vệ 
sinh/khử trùng. 

Có bồn rửa với nước và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay 
ở lối ra vào. Dán các biển hiệu nhắc nhở mọi người rửa sạch 
tay. 

Lập sổ theo dõi người và vật ra vào. Ghi rõ những người 
hoặc những gì đi qua ranh giới vào khu vực gia cầm của bạn 
(người, gia cầm, thực phẩm, xe cộ, thiết bị) và thời gian ra vào.

USDA là một cơ quan tạo cơ hội, tuyển dụng và cho vay bình đẳng với tất cả mọi người.
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Để biết thêm thông tin về cách giữ cho đàn gia cầm của bạn khỏe mạnh, 

hãy theo dõi Defend the Flock trên Facebook và Twitter và truy cập  

www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock.


