
Checklist para sa Pag-audit ng 
Biosecurity 
Kung nakikilahok ka sa National Poultry Improvement Plan (NPIP), matugunan ang ilang mga 
kinakailangan sa laki ng kawan, at nais na maging karapat-dapat sa pinakamataas na bayad 
pinsala kung ang lubhang pathogenic na avian influenza ay tamaan ang iyong kawan, 
kakailanganin mong kumpletuhin ang mga regular na pag-audit ng biosecurity. Ang mga pag-audit 
na nakabase sa papel na ito kasama ang iyong NPIP Opisyal na Ahente ng Estado ay sinisiguro na 
mayroon kang isang matatag na planong biosecurity at sinusunod ito.

Kahit na ang pag-audit ay hindi kinakailangan para sa iba pang mga kawan, ang U.S. Department 
of Agriculture (USDA) ay hinihikayat ang lahat ng mga nag-aalaga ng manok na sundin ang gabay 
ng biosecurity ng NPIP. Isa ito sa mga pinakamabisang paraan upang mabawasan ang panganib 
ng pagpasok ng mga sakit sa iyong kawan.

Basahin ang listahan sa likod para sa mga 
tip upang makatulong na panatilihing 
malusog ang iyong mga kawan.

√

Kung makakita ka ng mga palatandaan ng sakit, kumilos agad!     Numero ng Telepono

Beterinaryo

Ekstensyon ng Tanggapan ng Kooperatiba

Beterinaryo ng Estado/Diagnostic Lab ng Hayop o Manok

USDA 866.536.7593

Serbisyo na Inspeksyon sa Kalusugan ng Hayop at Halaman

I-ulat ang mga Ibong Maysakit



Biosecurity Auditing:  
Ano ang Inaasahan 

Ang USDA ay isang tagapagkaloob ng pantay na pagkakataon, 
tagapag-empleyo, at tagapagpahiram.

Serbisyo na Inspeksyon sa Kalusugan ng Hayop at Halaman
Tulong sa Programa Blg. 2235-15TL  |  Inilabas Pebrero 2020

Kung ikaw ay isang kalahok ng NPIP at karapat-dapat na ma-audit batay sa laki ng iyong kawan, 
narito ang isang pangkalahatang-ideya ng kung ano ang maaari mong asahan sa panahon ng 
pag-audit.

√

Ang isang audit ng biosecurity ay isang 
pag-audit na nakabase sa papel. Panatilihin ang 
iyong planong biosecurity at lahat ng nauugnay na 
dokumentasyon sa isang lugar na madali para sa 
iyo at/o ng auditor na ma-access. Ang NPIP Opisyal 
na Ahente ng Estado ay magpapasya kung 
makumpleto ang pag-audit sa personal (kasama 
ang mga talaan) o sa elektronik.

Titingnan ng auditor  sa planong biosecurity, ang 
mga materyales sa pagsasanay, dokumentasyon na 
isinasagawa ang mga prinsipyo ng NPIP, mga 
talaan ng anumang mga pagkilos ng pagwawasto 
na ginawa, at taunang pagsusuri ng biosecurity 
coordinator.

Ang mga pag-audit ay magaganap nang hindi 
bababa sa isang beses bawat 2 taon, o sapat 
na bilang sa panahong iyon para sa NPIP Opisyal 
na Ahente ng Estado upang matiyak ang pagsunod.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano pananatilihing malusog ang 
iyong mga kawan, sundan ang Defend the Flock sa Facebook at Twitter at bisitahin 
ang www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock.

Kung nabigo ka sa paunang pag-audit, maaari kang 
humiling ng isang "check audit." Ang onsite audit na 
ito ay isinasagawa ng isang pangkat, kabilang ang isang 
dalubhasa sa manukan mula sa USDA, ang NPIP Opisyal 
na Ahente ng Estado, at isang lisensyado, akreditadong 
beterinaryo ng manok na pamilyar sa uri ng  iyong 
operasyon.

Matapos makumpleto ang isang pag-audit ng tseke 
at pagpapakita na gumawa ka ng mga pagwawasto ng 
aksyon, maibabalik ka bilang sumusunod sa mga 
alituntunin ng biosecurity ng NPIP.


