
Danh sách kiểm tra thức ăn gia 
cầm và thay chất độn chuồng
Thức ăn và chất độn chuồng sạch là hai loại hàng bạn luôn cần dự trữ sẵn trong nguồn cung 
dồi dào tại cơ sở chăn nuôi gia cầm của bạn. Chúng cũng có thể thu hút sự chú ý của thú 
hoang, các loài gặm nhấm và côn trùng. Điều quan trọng là cần tiếp nhận, lưu trữ và xử lý các 
mặt hàng này một cách cẩn thận để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh. Bằng cách thực hiện một 
vài bước đơn giản, bạn có thể đảm bảo rằng thức ăn và chất độn chuồng gia cầm của bạn 
được an toàn - và không mang mầm bệnh có thể làm cho gia cầm bị bệnh.

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
USDA 866.536.7593

Cơ Quan Thanh Tra Sức Khỏe Động Vật và Thực Vật

Báo Cáo Gia Cầm Bị Ốm



Danh mục: Kiểm tra thức ăn gia 
cầm và thay chất độn chuồng

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 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.

√

Đảm bảo các xe giao hàng được che chắn để 
tránh làm ô nhiễm thức ăn, nguyên liệu thức ăn và 
chất độn chuồng mới trong quá trình vận chuyển 
đến trang trại.

Lưu trữ thức ăn, nguyên liệu thức ăn và chất độn 
chuồng mới trong thùng hoặc tòa nhà kín để 
tránh nhiễm mầm bệnh.

Cẩn thận khi chuyển thức ăn dự trữ, nguyên 
liệu thức ăn và chất độn chuồng mới vào 
chuồng gia cầm. Chỉ sử dụng thiết bị đã được 
làm sạch và khử trùng, hoặc tốt hơn là thiết bị chỉ 
dành riêng để xử lý thức ăn và chất độn chuồng 
sạch.

Dọn dẹp sạch sẽ thức ăn bị đổ ra ngoài càng 
sớm càng tốt để khỏi thu hút thú hoang và các 
loài gặm nhấm.

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.

Để các bao thức ăn phía trên sàn nhà và có biện pháp 
kiểm soát các loài gặm nhấm.

Hàng ngày kiểm tra xem thức ăn có bị đổ ra ngoài 
không. Tìm những nơi thức ăn bị đổ ra ngoài và sửa 
chữa.

Ghi lại công việc đó. Đưa vào kế hoạch an toàn sinh học 
của bạn các biện pháp áp dụng tại khu chăn nuôi của bạn 
để bảo vệ thức ăn gia cầm và chất độn chuồng khỏi bị 
nhiễm bệnh từ chim hoang dã, các loài gặm nhấm, côn 
trùng và các động vật khác. Đó có thể là các văn bản, nhật 
ký theo dõi và hướng dẫn đối với các nhà thầu.


