
  سازمان دامپزشكي كشور اطالعيه بهداشتي

        ضرورت استمرار هوشياري پرورش دهندگان طيور برايضرورت استمرار هوشياري پرورش دهندگان طيور برايضرورت استمرار هوشياري پرورش دهندگان طيور برايضرورت استمرار هوشياري پرورش دهندگان طيور براي

 عدم مواجهه با ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگانعدم مواجهه با ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگانعدم مواجهه با ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگانعدم مواجهه با ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان

، سازمان 1397متفاوت در سال  ي ملي كنترل آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در چهار نسخه ي با تهيه و اجراي برنامه

و با اجراي اين برنامه كند ترين بحران بهداشت دام كشور را در سال گذشته مهار  دامپزشكي كشور توانست سنگين

  .گيرد قرار   مرغ تخم كننده صادر كشورهاي فهرست در ايران كشورشود  باعث كشور، مرغ تخم مين نيازأضمن ت

توجهي مالكان  بي كند، مواجهه بحران و مشكل با را كشور طيور صنعت تواند مي آنچه ،مهم بسيار موفقيت اين عليرغم 

هاي آذربايجان شرقي، قزوين، البرز، تهران، قم، مركزي، اصفهان، خراسان رضوي،  مزارع مرغ مادر و تخمگذار استان

فارس، مازندران، گيالن و گلستان به رعايت موازين امنيت زيستي و عدم واكسيناسيون طيور بر عليه اين بيماري 

  . ندشو مي ناميده) باال بسيار تراكم با ( DPPAs هاي كه بعنوان استان هايي استان ؛استمهلك 

 طيور ي مواجهه امكان و ويروس حضور ،است شده درج پرندگان حاد فوق آنفلوانزاي كنترل ملي ي برنامه در كههمانطور

يستي و عدم واكسيناسيون ز امنيت موازين رعايت عدم صورت در و است محتمل بسيار مناطق اين در مادر و تخمگذار

 تغيير به توجه با نيست؛ بنابراين  انتظار از دور بيماري اين انفجارهاي شروع وطيور بر عليه اين بيماري، درگيري طيور 

    انجامانجامانجامانجام    ضرورتضرورتضرورتضرورت    بربربربر    كيدكيدكيدكيدأأأأتتتت    ضمنضمنضمنضمن ويروس، فعاليت براي كشور آبريز ي حوزه شش در  اكوسيستم شدن مساعد و فصل

تخمگذار بر عليه اين بيماري در اسرع وقت، رعايت موارد زير بطور اكيد به تخمگذار بر عليه اين بيماري در اسرع وقت، رعايت موارد زير بطور اكيد به تخمگذار بر عليه اين بيماري در اسرع وقت، رعايت موارد زير بطور اكيد به تخمگذار بر عليه اين بيماري در اسرع وقت، رعايت موارد زير بطور اكيد به     وووو    مادرمادرمادرمادرمرغ مرغ مرغ مرغ     واحدهايواحدهايواحدهايواحدهايدر در در در     واكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيون

 ::::شودشودشودشود    پرورش دهندگان طيور توصيه پرورش دهندگان طيور توصيه پرورش دهندگان طيور توصيه پرورش دهندگان طيور توصيه 

با پرندگان وحشي و آزاد پرواز و ها  آنبه هر طريق ممكن از ارتباط پرندگان داخل سالن، دان و آب مصرفي  .1

و سالن پرورش براي اينگونه پرندگان غير قابل  . در اين ارتباط الزم است انبار دانشودها جلوگيري  فضوالت آن

رها سازي  ،ريخت و پاش دان اي براي ورود پرندگان وحشي باشد. مرغداري فاقد هرگونه جاذبه ي نفوذ و محوطه

 .كند اين جاذبه را ايجاد مي ،وجود آبگير و تجمع آب به هر شكل ،كود در محوطه

 

 .صورت گيردو در صورت لزوم با رعايت كامل موارد بهداشتي تردد  شوداز رفت و آمد غير ضروري جلوگيري  .2

  

 ست. ضروري كارگران و بازديد كنندگان برايتعويض كفش و لباس در هنگام ورود به مزرعه  .3

  

شستن  ،هنگام ورود به سالن. ها را فعال نگه داريد ضد عفوني درب ورودي مزرعه و ورودي سالن ي حوضچه .4

كشي كف چكمه با مواد ضد عفوني  برس ،ها و تعويض كفش يا حداقل ضدعفوني آنها با آب و صابون و  دست

تاحدي  ؛استتر  مهم رعايت بهداشت و اصول قرنطينه در ورودي سالن به مراتب از محوطه  ست. كننده ضروري

  .شويدمطمئن  شوند ي كه وارد سالن ميافراد و دان آب، مواد، وسايل، ي كليه بودن غيرآلوده ازبايد  كه



نسبت به ضدعفوني  ،پاك جلوگيري و در موارد بسيار ضروري ي از رفت و آمد خودروها به داخل محوطه -5

  صورت كامل اقدام شود.هاي بيروني خودرو ب قسمت

و ضد عفوني ه شستش أقبل از ورود به مزرعه و يا بارگيري در مبد ،حمل تخم مرغ، كارتن تخم مرغ و دان يخودرو -6

  .شود

 كه يابد انتقال مرغداري از خارج به اي گونه بهتخمگذار ترتيبي اتخاذ شود تا تخم مرغ خوراكي مرغ در واحدهاي  -7

  .نشود پاك ي محوطه وارد خودرويي

  د.كنيرفت و آمدهاي افراد به واحد را ثبت و ضبط  ي كليه -8

غير از  -طور كلي محل تجمع پرندگانپرندگان و ب، پارك هاي پرورش طيور از حضور در بازار پرندگان زنده، محل -9

  ند.كن رعايتپرسنل واحد نيز همين ممنوعيت را  كه كنيدخودداري و ترتيبي اتخاذ  -واحد خودتان

   د.كنيجديد به واحد( بويژه در مزارع مرغ مادر ) تا اطالع ثانوي خودداري  ي پرنده ارد كردناز و -10
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