
Bạn có nuôi hoặc làm 
việc với gia cầm 
không?
Hãy cùng nhau giữ cho gia cầm 
của chúng ta khỏe mạnh.
Cơ Quan Thanh Tra Sức Khỏe Động Vật và Thực Vật



1.  Luôn áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học tốt nhất.
  Hãy xem xét 14 Nguyên tắc An toàn Sinh học của Kế hoạch Cải thiện Gia 

cầm (NPIP) (www.poultryimprovement.org/documents/StandardE-
BiosecurityPrinciples.pdf) và xây dựng một kế hoạch an toàn sinh học 
cho cơ sở của bạn. 

2.  Nhớ rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với gia cầm. 
 Nếu bạn không có xà phòng và nước, hãy sử dụng nước rửa tay khô.

3. Tự bảo vệ mình. 
 Đừng hôn hay ôm ấp chim của bạn. 

4. Bảo vệ gia cầm của bạn.
  Áp dụng các chương trình kiểm soát đối với các loài chim hoang dã (bao 

gồm phân và lông của chúng), các loài gặm nhấm và côn trùng. Làm 
sạch và khử trùng bất kỳ thiết bị gia cầm nào trước và sau khi sử dụng.

5. Theo dõi sức khỏe đàn gia cầm của bạn.
  Biết các dấu hiệu mắc bệnh và kiểm tra đàn gia cầm hàng ngày xem có 

dấu hiệu bị bệnh nào không. Cách ly gia cầm bị ốm ngay lập tức.

6. Báo cáo gia cầm bị ốm!
  Gọi USDA miễn phí theo số 1.866.536.7593 để liên lạc với các bác sĩ thú 

y của chúng tôi. USDA có thể kiểm tra chim của bạn miễn phí để đảm 
bảo chúng không mắc bệnh gia cầm nghiêm trọng nào.

Để biết các nguồn tài nguyên miễn phí và để tìm hiểu thêm về  
an toàn sinh học tốt, hãy truy cập:  
www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock

Hãy Cùng Nhau Giữ Cho Gia Cầm Của Chúng  
Ta Khỏe Mạnh.
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USDA là một cơ quan tạo cơ hội, tuyển dụng và cho vay bình đẳng với tất cả mọi người. 

Sử dụng những lời khuyên cơ bản này để giữ 
cho chim của bạn khỏe mạnh và ngăn ngừa lây 
lan các bệnh nghiêm trọng như cúm gia cầm và 
bệnh Newcastle độc hại.

www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock

