
Danh mục kiểm tra quản lý phân 
gia cầm và chất độn chuồng 
Khi bạn nuôi hoặc xử lý gia cầm, bạn sẽ cần xử lý phân gia cầm. Tùy vào cách bạn nuôi gia 
cầm như thế nào, bạn cũng có thể cần phải dọn chất độn chuồng gia cầm đã sử dụng. Quản lý 
các vật liệu này đúng cách là một phần quan trọng của an toàn sinh học. Vi-rút cúm gia cầm có 
thể tồn tại trong phân và chất độn chuồng trong thời gian dài, và những vật phẩm này cũng có 
thể mang theo các chất gây ô nhiễm khác.

Vì vậy, làm thế nào để quản lý phân gia cầm và chất độn chuồng an toàn? Hàng ngày bạn có 
thể thực hiện một số biện pháp đơn giản để bảo vệ đàn gia cầm của mình và có kế hoạch 
trước để bảo vệ chúng khỏi bị lây bệnh khi dịch bệnh bùng phát.

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
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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 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.

√

Đánh giá khu vực chăn nuôi của bạn và các 
giải pháp để loại bỏ, lưu giữ và xử lý phân và 
chất độn chuồng đã sử dụng. Công việc này có 
thể thực hiện tại chỗ hoặc ngoài cơ sở chăn nuôi. 
Biện pháp xử lý phụ thuộc vào loài và số lượng 
gia cầm và chủng loại hệ thống chuồng trại tại cơ 
sở chăn nuôi của bạn. 

Xác định phạm vi: Những loại phân và chất độn 
chuồng nào bạn cần quản lý tại khu vực chăn nuôi 
của mình, và số lượng phát sinh trong khoảng 
thời gian nhất định? 

Thiết lập các quy trình chuẩn bao gồm những 
điều cơ bản sau: 
•  Thu thập, vận chuyển, lưu giữ và / hoặc sử dụng 

phân gia súc
•  Bất kỳ quy định nào của pháp luật tiểu bang 

hoặc địa phương được áp dụng
• Những lo ngại về môi trường
•  Kiểm soát thú hoang, côn trùng 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.

Xây dựng một kế hoạch dự phòng để lưu giữ các chất 
này lâu dài trong trường hợp dịch bệnh kéo dài. Việc 
rải hoặc lưu giữ phân gia cầm và chất độn chuồng ngoài 
khu vực chăn nuôi có thể không được phép tùy thuộc vào 
nguy cơ lây lan vi-rút.

Làm sạch và khử trùng bất kỳ phương tiện và thiết bị 
nào đã sử dụng để dọn phân TRƯỚC KHI đưa đến khu 
chăn nuôi.

Dọn tất cả phân và chất độn chuồng ra khỏi chuồng gia 
cầm và làm sạch và khử trùng hoàn toàn trước khi bổ 
sung thêm gia cầm.


