
Danh Mục Điều Phối An Toàn Sinh 
Học Tại Khu Vực Của Bạn
An toàn sinh học tốt là một phần quan trọng trong việc giữ cho đàn gia cầm của bạn khỏe mạnh – và cần 
có sự điều phối tốt để duy trì an toàn sinh học. Đó là lý do tại sao tất cả mọi cơ sở chăn nuôi gia cầm đều 
cần một điều phối viên an toàn sinh học. Điều phối viên này chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch an toàn 
sinh học trong khu vực của bạn và đảm bảo mọi người tuân thủ kế hoạch đó. Người này cần am hiểu về 
các nguyên tắc an toàn sinh học, nhưng KHÔNG nhất thiết phải là bác sĩ thú y gia cầm. Các điều phối 
viên an toàn sinh học là người chỉ đạo tất cả mọi hoạt động an toàn sinh học. Họ xử lý từng chi tiết nhỏ – 
cho đến những hoạt động lớn – để đảm bảo an toàn sinh học trở thành thói quen “mọi lúc, mọi nơi”. 

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.
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Nếu bạn phát hiện những dấu hiệu gia cầm bị ốm, hãy hành động ngay!  Số Điện Thoại
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USDA là một cơ quan tạo cơ hội, tuyển dụng và cho vay bình đẳng 
với tất cả mọi người.
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Danh mục này là một hướng dẫn chung cho các điều phối viên an toàn sinh học ở bất kỳ địa 
điểm hoặc cấp độ nào. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi điều phối viên là khác nhau tùy thuộc vào 
chủng loại và quy mô của đàn gia cầm. 

√

Hãy bắt đầu với kế hoạch an toàn sinh học 
của bạn bằng cách sử dụng thông tin hướng 
dẫn và các mẫu giấy tờ tại poultrybiosecurity.
org. Những người chăn nuôi thương mại phải 
đảm bảo kế hoạch của mình tuân thủ các quy 
tắc an toàn sinh học của Kế Hoạch Nâng Cao 
Đàn Gia Cầm Quốc Gia.

Đánh giá nguy cơ tại khu vực của bạn và 
trước tiên giải quyết những nguy cơ lớn 
nhất. Mỗi khu vực đều có những đặc điểm 
riêng, với những điểm mạnh và điểm yếu về an 
toàn sinh học riêng. Nắm rõ những điểm mạnh 
và điểm yếu đó sẽ giúp bạn đặt ra các ưu tiên. 

Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm 
soát. Kế hoạch tốt nhất là một kế hoạch thực 
tế. Nó bao gồm các quy trình chung tại khu vực 
đó, với các bước rõ ràng để mọi người có thể 
tuân thủ. 

Làm việc với nhân viên tại khu vực để thực 
hiện kế hoạch an toàn sinh học đó. Mỗi nhân 
viên đều có vai trò trong việc đảm bảo an toàn 
sinh học và bảo vệ đàn gia cầm, cho dù công 
việc liên quan đến cấu trúc và bố trí của cơ sở 
chăn nuôi hay chăm sóc gia cầm hàng ngày.

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.

Huấn luyện tất cả mọi nhân viên thường xuyên ra vào 
khu vực chăn nuôi bằng các quy định và tài liệu huấn 
luyện an toàn sinh học.

Kiểm tra xem kế hoạch có được thực hiện không. Nếu 
các quy định về an toàn sinh học bị vi phạm, hãy có biện 
pháp chỉnh sửa.

Hàng năm xem lại kế hoạch hoặc bất cứ lúc nào có thay 
đổi trong khu vực ảnh hưởng đến an toàn sinh học. Ghi lại 
những lần xem xét và cập nhật kế hoạch khi cần thiết.

Điều chỉnh kế hoạch an toàn sinh học để giải quyết 
những nguy cơ hoặc khuyến nghị thay đổi. Ví dụ: nếu 
dịch cúm gia cầm bùng phát tại địa phương, hãy xem xét 
tăng cường các biện pháp an toàn sinh học và đưa vào kế 
hoạch các hành động tạm thời, nghiêm ngặt hơn.
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