
Danh Mục Xử Lý An Toàn Gia 
Cầm Chết
Đó là một thực tế đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi: bạn sẽ phải xử lý những gia cầm chết 
trong đàn gia cầm của mình. Cách tốt nhất để xử lý số gia cầm chết tùy theo quy mô đàn gia 
cầm, loại gia cầm bạn nuôi và nơi bạn sống. Bạn cần biết những gì được phép làm trong khu 
vực của bạn (mỗi Tiểu Bang có những quy định khác nhau) và cách xử lý an toàn như thế 
nào. Đây là một phần quan trọng của an toàn sinh học tốt. Bằng cách lập kế hoạch trước và 
sử dụng các phương pháp phù hợp, bạn có thể làm giảm nguy cơ mang những vi khuẩn hoặc 
mầm bệnh mới vào nhà mình và bảo vệ đàn gia cầm khỏi bị tổn thất nhiều hơn.

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.

√

Nếu bạn thấy một số lượng lớn gia cầm  trong đàn chết hoặc sắp 
chết hoặc các dấu hiệu bệnh dịch khác, hãy hành động ngay lập tức!
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
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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.

√

Lập kế hoạch trước! Bao gồm các thủ tục 
xử lý xác gia cầm trong kế hoạch an toàn sinh 
học của bạn. Bạn sẽ cần có các thủ tục thông 
thường đối với tất cả số gia cầm chết với số 
lượng bình thường, và kế hoạch dự phòng đối 
với tình huống gia cầm chết với số lượng lớn.

Hãy đảm bảo các thủ tục của bạn bao gồm 
những điều cơ bản sau: 

•  Các phương pháp xử lý phải tuân thủ tất cả 
các quy định của luật pháp địa phương, Tiểu 
bang và Liên bang. 

•  Nếu sử dụng dịch vụ vệ sinh, hãy mô tả số 
gia cầm chết được đưa đến địa điểm tiếp 
nhận như thế nào và cho thấy các phương 
tiện / thiết bị tại địa điểm tiếp nhận không bao 
giờ đi qua vùng đệm ngoại vi.

•  Vẽ lại các hoạt động di chuyển của xác gia 
cầm trên bản đồ khu vực, hoặc giải thích 
bằng những cách khác rõ ràng.

Thu nhặt tất cả các xác gia cầm càng sớm 
càng tốt, ít nhất mỗi ngày một lần.

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.

Biện pháp lưu giữ hoặc xử lý xác gia cầm không được 
thu hút các loài chim hoang dã, động vật gặm nhấm, côn 
trùng hoặc các loài động vật khác. Thùng thu gom phải có 
nắp đậy kín, và hố chôn hoặc hố ủ phân phải được che chắn 
đầy đủ để ngăn chặn các loài ăn xác thối đào hang. 

Tránh gây lây nhiễm chéo từ các thiết bị và phương tiện. 
Làm sạch và khử trùng các thiết bị và phương tiện trước và 
sau khi rời trang trại. Không sử dụng chung các thiết bị và 
phương tiện liên quan đến cho gia cầm ăn uống, xử lý phân 
và xác và xử lý động vật, trừ khi đã làm sạch và khử trùng 
trước khi sử dụng vào những công việc khác.

Đến các khu vực xử lý vào cuối ngày để tránh mang theo 
các chất ô nhiễm từ trang trại này sang trang trại khác.

Các phương pháp xử lý 
Các phương pháp xử lý có thể bao gồm ủ làm 
phân, thiêu, chôn hoặc nộp cho các cơ quan xử 
lý dịch bệnh. Đối với hầu hết các khu vực và các 
đàn gia cầm thuộc tất cả các loại kích cỡ, xử lý tại 
chỗ đảm bảo an toàn sinh học hơn so với mang 
xác gia cầm ra ngoài cơ sở.


