Checklist para sa Ligtas na
Pagtatapon ng mga Patay na Ibon
Ito ay isang hindi maiiwasan at kapus-palad na katotohanan: haharapin mo ang mga pagkamatay sa
iyong kawan. Nakasalalay sa laki ng iyong kawan, tipo ng mga manok na iyong pinalalaki, at kung
saan ang lokasyon mo sa pinakamahusay na paraan sa pagtatapon ng mga ibon. Kailangan mong
malaman kung ano ang pinapayagan sa iyong lugar (nag-iiba ang mga patakaran kada Estado) at kung
paano pangasiwaan ang ligtas na pagtatapon. Ito ay mahalagang bahagi ng mabuting biosecurity. Sa
pamamagitan ng pagpaplano nang maaga at paggamit ng mga tamang paraan, maaari mong pababain ang
panganib ng pagdadala ng bagong mikrobyo o sakit sa iyong pag-aari at mapangalagaan ang iyong kawan
mula sa mas marami pang pinsala.
Kung may nakita ka o pinaghihinalaan na anumang di-pangkaraniwan, kaagad na tawagan ang
tagapamahala ng iyong kawan, beterinaryo, o ekstensyon ng tanggapan ng iyong kooperatiba. Gamitin ang
form na ito upang itala ang mga numero ng telepono ng mga kontak sa iyong lugar. Kung mas maaga ang
iyong pagkilos, mas madaling mapipigilan ang sakit sa loob ng isang kawan.

√

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

I-ulat ang mga Maysakit o Patay na Ibon
Kung nakakita ka ng maraming mga namatay o namamatay na ibon sa
iyong kawan o iba pang mga palatandaan ng sakit, umaksyon agad!

Numero ng Telepono

Beterinaryo
Ekstensyon ng Tanggapan ng Kooperatiba
Beterinaryo ng Estado / Diagnostic Lab ng Hayop o Manok
USDA
Serbisyo na Inspeksyon sa Kalusugan ng Hayop at Halaman

866.536.7593

√

Checklist: Mga tip para sa Ligtas na
Pagtapon ng mga Patay na Ibon
Ang checklist na ito ay isang pangkalahatang gabay sa pagsasagawa ng mahusay na biosecurity,
ngunit kung mayroon kang planong pang-biosecurity na partikular sa lugar, sundin ito. Dapat
siguraduhin ng mga pangkomersyal na nagpapatubo na ang kanilang mga planong partikular sa
lugar ay sumusunod sa mga prinsipyong pang-biosecurity ng National Poultry Improvement Plan.
Magplano nang maaga! Isama ang mga
pamamaraan para sa pagtatapon ng patay
na hayop sa iyong plano sa biosecurity.
Kakailanganin mo ang mga nakagawiang
pamamaraan para sa lahat ng mga patay na
ibon gamit ang normal na dami ng namamatay,
kasama ang plano sa anumang maaaring
mangyari sa malakihang bilang ng pagkamatay.
Siguraduhin na sinasaklaw ng iyong mga
pamamaraan ang mga pangunahing
kaalamang ito:
• Sinusunod ng pamamaraan sa pagtatapon ang
lahat ng mga lokal, pang-Estado, at pangPederal na batas.
• Kung gumagamit ng serbisyo ng pickup,
ilarawan kung paano inilipat ang mga patay
na ibon sa lokasyon ng pickup at ipakita na
ang mga sasakyan / kagamitan sa lokasyon
ng pickup ay hindi kailanman tumatawid sa
perimeter buffer area.
• Iguhit ang kilos ng mga patay na hayop sa
mapa ng lugar, o ipaliwanag ang mga ito sa
ilang iba pang malinaw na paraan.
Kolektahin ang lahat ng mga patay na ibon
sa lalong madaling panahon, kahit isang beses
bawat araw.

Itabi o itapon ang mga bangkay sa paraang hindi
nakakaakit ng mga ligaw na ibon, daga, insekto,
o iba pang mga hayop. Kailangang may masisikip na
takip ang mga timbang gamit sa koleksyon, at kailangang
maayos na tabunan ang mga hukay para hindi makalkal
ng mga naglulungga.
Iwasan ang kontaminasyong mula sa mga
kagamitan at sasakyan. Linisin at i-disinfect ang mga
ito bago at pagkatapos umalis sa bukid. Huwag gamitin
ang mga kagamitan at sasakyan na para sa pagpapakain,
pangangasiwa ng dumi at patay na hayop, at pag-aayos
ng hayop, maliban kung lilinisin mo ang mga ito bago
gamitin para sa ibang gawain.
Bumisita ng mga lugar tapunan sa pagtatapos
ng araw upang maiwasan ang pagdadala ng mga
kontaminado mula bukid sa bukid.

Mga pamamaraan ng pagtatapon
Maaaring kabilang ang pag-aabono, pagsusunog,
paglilibing, o pagsasalin sa mga pamamaraan
ng pagtatapon. Para sa karamihan ng mga lugar
at lahat ng sukat ng kawan, mas biosecure ang
pagtatapon sa loob kaysa dalahin ang mga patay
na hayop sa labas.

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

