
اقدامات امنيت زيستي در خصوص      اقدامات امنيت زيستي در خصوص      
آنترل آنفلوانزاي فوق حاد   آنترل آنفلوانزاي فوق حاد   

دآترنوشين عقيلي دآترنوشين عقيلي : : تهيه وتنظيم  تهيه وتنظيم  



ضد عفوني مرغداري 
پاآسازي وضد عفوني آامل     ١.

سالن مرغداري و تجهيزات آن       
قبل از جوجه ريزي     

قابل شستشو وضد عفوني      ٢.
نمودن آليه سطوح سالن      
پرورش از قبيل آف  ، سقف ،    

ديوارهاي داخلي و خارجي       



ضد عفوني 

فراهم نمودن  امكانات   مناسب    ٣.
ضدغفوني  در مبادي  ورودي فارم    

جهت افراد و وسايل نقليه      
استفاده  از مواد ضدعفوني آننده    ۴.

خصوصاّ  ترآيبات پراآسيد ، فنل ،       
ترآيبات آمونيوم چهارتايي ،   
گلوتارآلدئيدها وترآيبات يده موثر  

         .      ميباشد 
         )فرمالين (



قرنطينه
بر قراري سيستم قرنطينه اي  ۵.

ورودي و منحصر نمودن مسير       
ورودي به فارم به يك مسير در آليه     

واحد هاي  پرورشي     
ممانعت از ورود وسايل نقليه به    ۶.

محوطه  مرغداري و در صورت نياز        
مبرم ضدعفوني تمامي  سطوح     
وسايل نقليه بويژه چرخها و سطوح           

تحتاني



قرنطينه  
برقراري سيستم  بهداشتي ،   قرنطينه اي براي آليه پرسنل در      ٧.

 )                  ممانعت از ترددهاي غير ضروري  ( واحدهاي تخمگذار مادر يا گوشتي     
.براي هر سالن آارگر جداگانه در نظر گرفته شود     ٨.
آليه ورود و خروج ها ثبت شود تا امكان رديابي عامل انتقال دهنده        ٩.

.ميسر گردد 

نام ونام 
خانوادگي   

 تاريخ
ورود   

 ساعت 
ورود   

تاريخ 
خروج   

ساعت   
خروج   

توضيحات



رعايت بهداشت فردي   
تعويض آامل لباس و آفش و   ١٠.

استفاده ازآاله وماسك و عينك      
در داخل مرغداري                              

)تهيه ماسك ولباس آار يكبار مصرف         (
در صورت عدم برقراري   ١١.

سيستم دوش،از آليه آارگران   
شاغل در واحد خواسته شود            
در پايان روز  ويا قبل از    
شروع آار در منزل دوش      

.بگيرند 



شرايط محيطي    
فراهم نمودن محيطي مطلوب         ١١.

جهت پرورش جوجه از جمله          
تهويه ،حرارت، رطوبت     

مناسب 



جوجه ريز ي   

عدم پرورش جوجه در سنين مختلف در يك فيلد ١٢.

حذف جوجه وازد در همان ابتداي دوره پرورش   ١٣.

رعايت فاصله دو جوجه ريزي  ١۴.

تهيه جوجه مورد نياز از مراآز مطمئن  ١۵.



توصيه
تهيه جوجه ،دان و ساير اقالم مصرفي در مرغداري  

ازمرا آز مجاز تحت آنترل سازمان دامپزشكي   
اجتناب از مصرف پودر گوشت و پودر استخوان با    

منشأ طيور
هماهنگي واطالع رساني به شبكه دامپزشكي  

 ريزيشهرستان تابعه قبل از اقدام به جوجه   
 هفته فاصله در جوجه ريزي   ٣-۴رعايت حداقل 

درصورت عادي بودن شرايط  
خودداري ازجابجايي وانتقال هرگونه مواد اوليه يا دان        

آماده ،تجهيزات و پرسنل بين واحدهاي مرغداري  



ممانعت از نگهداري انواع طيور        ٢١.
در داخل    ) اعم ازبومي و زينتي    (

مرغداريهاومحل سكونت  پرسنل        
آارگران مرغداري   

اجتناب ازنگهداري سگ و گربه    ٢٢.
در واحد هاي مرغداري     



اصالح ساختمان   

جلوگيري از  ورود  پرندگان  وحشي و مهاجر  و  جوندگان  به  سالن           ٢٣.
         مرغداري و انباردان با نصب توري                                     

 پرندگان آبزي وپرندگان وحشي آلوده آه از نظر باليني سالم      :توجه   
.هستند مي توا نند عامل ا نتقال بيماري باشند  

از بين بردن مكانهاي اطرا ف مرغداري آه باعث جلب توجه پرندگان          ٢۴.
.مهاجر آبزي ميشود    



توصيه
آاهش استرس در گله با مديريت صحيح و بهره گيري از توصيه هاي  ٢۵.

دامپزشك فيلد  در امر واآسيناسيون و تغذيه درافزايش ايمني در گله      
.مؤثر است  

استفاده از واآسن آنفلوانزاي مرغي جهت پرسنل شاغل در مرغداريها             ٢۶.
 واآسيناسيون تنها راه پيشگيري از بيماري نمي باشد     :قابل توجه  

بنابراين رعايت مسائل بهداشتي و    . وايمني صد در صد ايجاد نمي نمايد 
.قرنطينه اي جهت پيشگيري از بيماري اهميت به سزايي دارد    

اطالع رساني به شبكه هاي دامپزشكي شهرستانهاي تابعه در صورت       ٢٧.
مشاهده بيماري تنفسي با واگيري وتلفات زياد   

همكاري با اآيپهاي دامپزشكي بازديد آننده از مرغداري    ٢٨.

اجتناب از مصرف خود سرانه دارو در مواقع ابتال به بيماري بدون             ٢٩.
مشورت با دامپزشك    



آشتار مرغ

اجتناب از آشتار مرغ درخارج  ٣٠.
درمحل    (از سيستم آشتارگاهي   

 )مرغداري ومنازل    
دريافت مجوز سالمت گله از       ٣١.

شبكه دامپزشكي مبدأ جهت      
آشتار  و بارگيري

اجتناب از فروش مرغ پايان    ٣٢.
دوره بصورت زنده در     

بازارهاي محلي  



دفن الشه  
سوزا نيدن ويا دفن بهداشتي      ٣٣.

الشه هاي تلف شده در   
مرغداري توسط  الشه سوز و         
پيشگيري از دسترسي سگ و     
گربه و حيوانات وحشي  و       
پرندگان گوشتخوار به اين     
.                                                      تلفات 

سوختن ناقص    :قابل توجه
پرها واليه (طيورتلف شده    

.آافي نمي باشد)  سطحي پوست    



آود مرغي 
در محل مرغداري      )  ماه٢-۴به مدت حداقل     (دپو  نمودن آود مرغي      ٣۴.

ضمن آغشته نمودن به فرمالين وپوشانيدن آود بوسيله نايلون وسپس          
حمل  نمودن آن با آسب مجوز از شبكه دامپزشكي شهرستان                      

درجه سانتي گراد   ۴در) مدفوع   ( ويروس آنفلوانزا در مواد دفعي      :نكته
. روز باقي مي ماند ٧ درجه سانتيگراد  ٢٠ روز ودر ٣۵تا٣٠



مديريت 
جلوگيري از راه يافتن آود مرغي ومدفوع پرندگان وحشي و مهاجر به              ٣۵.

مخازن آب ودان  مرغداري       
عدم استفاده از شانه وآارتن تخم مرغ مصرف شده درداخل مرغداري            ٣۶.

وحتي خانه هاي آارگري   



تهويه 

از آنجايي آه گرد وغبار سالن مرغداري حاوي ذرات ناقل           ٣٧.
از اينروتعبيه آانال درپشت هواآش     . عوامل بيماريزا مي باشد    

ها به منظور هدايت گرد وغبار خروجي هواآش ها به درون         
حوضچه ضد عفوني ، راهي مناسب جهت جلوگيري از آلوده         

.شدن محيط وانتقال آلودگي به مرغداريهاي اطراف مي باشد             
بهره گيري ار آانال منتهي به حوضچه ضد عفوني در پشت      ٣٨.

هواآش ها و ضد عفوني  منظم  محو طه مر غداري       



مديريت 
استفاده از آبخوري نيپل باعث     ٣٩.

آاهش آلودگي آب مصرفي مي شود         
.

مديريت صحيح در امر واآسيناسيون    ۴٠.
وتغذيه نقش مهمي در تقويت سيستم    

.ايمني گله دارد  



استرس 

از وارد آوردن استرس هاي بي مورد به گله از قبيل ورود افراد به          ۴١.
شكل ناگهاني ،ايجاد سر و صداي ناهنجار ،آاهش يا افزايش غير      
طبيعي دماي سالن ،آاهش رطوبت شديد،قطع ناگهاني دان يا آب ،قطع      

.ناگهاني تهويه خودداري نماييد      



آزمايشگاه  
 ۶در اولين فرصت نسبت به آزمايش ميكروبي آب مصرفي اقدام و سپس هر         ۴٢.

ورود باآتريها از طريق  .ماه يكبار تكرار نموده واز سالمت آب مطمئن شويد           
در صورت  .آب يا هر عامل ديگر زمينه تكثير ويروسها را فراهم مي نمايد     

.آلوده بودن با مشورت آارشناس مربوطه رفع نقص نماييد          
ام  نسبت به پايش گله از نظر تيتر هاي ايجاد شده ونيز احتماأل ورود اجر      ۴٣.

خمگذار    بيماريزاي جديد اقدام نمائيد اين دوره با تاآيد بيشتر در گله هاي ت   
.بايد صورت پذيرد ) تجارتيمادر،اجداد ،   (



نكات قابل توجه آارخانه جوجه آشي          
خود داري از توزيع جوجه وازد و فاقد آيفيت           ١.
  خودداري از خوابانيدن تخم مرغهاي آثيف ، آ لوده ،  غير استاندارد و          ٢.

غير مجاز 
شستشو وضد عفوني دقيق روزانه آليه سالنهاي جوجه آشي ومحموله                ٣.
تحويل جوجه به واحدهاي پرورش مجاز             ۴.
صدور گواهي بهداشتي مطابق معيارهاي بهداشتي گله مادر       ۵.
سوزاندن آامل ضايعات جوجه آشي        ۶.
جمع آوري سريع تخم مرغهاي ترك دار از دستگاههاي جوجه آشي            ٧.

وحذف بهداشتي آنها       
تهيه تخم مرغهاي نطفه دار از مراآز مجاز و ترجيحاٍَ از داخل استان         ٨.


