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الهدف

الهــدف الرئيســي هــو تقديــم التوجيــه والدعــم الفنــي ألصحــاب المــزارع 
والعمــال والمديريــن فــي قطاعــي الدواجــن الصغيــرة والمتوســطة في 
مصــر ووضــع مجموعــة مبســطة مــن معاييــر األمــن الحيــوي، مــن أجــل 
تقليــل مســببات األمــراض ومنعهــا مــن دخــول المزرعــة وجعــل التربيــة 

واالســتثمار فــى هــذا المجــال أكثــر ربحيــة.
ــي  ــزارع، والت ــوي بالم ــاك خطــوات مبســطة لممارســات األمــن الحي هن
يمكنــك اســتخدامها لمنــع مــرض انفلونــزا الطيــور، ومــرض النيوكاســل 

وأمــراض الدواجــن األخــرى مــن دخــول المــزارع وإصابــة القطيــع.
ســيجد مربــو الدواجــن أن ممارســات األمــن الحيــوى المذكــورة مبســطة 

وقابلــة للتنفيــذ وفعالــة مــن حیــث التکلفــة.
فــإذا التزمــت عزيــزي المربــي بهــذه اإلرشــادات فــإن الوقت الــذي تقضيه 
ــر  ــك توفي ــر وكذل ــف والتطهي ــة التنظي ــف الالزمــة إلتمــام عملي والتكالي
المالبــس الواقيــة وأحــواض القــدم أقــل بشــكل كبيــر مــن أى خســارة قــد 
ــرة  ــم تســهم مســاهمة كبي ــه، ومــن ث تحــدث نتيجــة ألى عــدوى أو إصاب

فــي الربحيــة التجاريــة لمشــروعك.
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ر�سائل ممار�سات الأمن احليوي الرئي�سية واملمار�سات اخلطرة

مــزارع الدواجــن فــي مصــر قــد ال 
محــدد ألســباب  ســور  لهــا  يكــون 
أن  الضــروري  ومــن  اقتصاديــة. 
ومخــرج  مدخــل  هنــاك  يكــون 
خاللهمــا  مــن  يمكــن  محدديــن 
الحيــوى. األمــن  تدابيــر  ممارســة 

1- حتديد/ت�أمني مدخل املزرعة

ع��ن  به��ا  املحيط��ة  البيئ��ة  ع��ن  الدواج��ن  م��زارع  ع��زل  يج��ب 

جتل��ب  ق��د  والت��ي  والب�ضائ��ع  الأف��راد  دخ��ول  ملن��ع  �ض��ور  طري��ق 

املزرعة/العن��ر. يف  الطي��ور  وت�ضي��ب  الأمرا���ض  م�ض��ببات  معه��ا 

© FAO/ECTAD Egypt & GOVS

© FAO/ECTAD Egypt & GOVS © FAO/ECTAD Egypt & GOVS
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إذا كان غيــر متــاح إنشــاء الســور المطلــوب إقامتــه فيجــب أن يكــون الحاجــز 
علــى األقــل عبــارة عــن أعمــدة خشــبية أو شــبكة أســالك معدنيــة.
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ويجب إلزام الزوار باستخدام 
البوابة المحددة لدخول المزرعة 

من خالل وضع عالمات تحذيرية 
واضحة.

الســور  خــارج  المنطقــة  تعتبــر 
خــط الدفــاع األول للمزرعــة لــذا 
وذلــك  نظيفــة  تبقــى  أن  يجــب 
مــن خــالل كنســها بصــورة دوريــة 
أيــام   3-2 كل  األقــل  علــى  أو 
والتخلــص مــن مخلفــات الكنــس 
ــدة عــن مدخــل  فــي منطقــة بعي
المزرعــة بطريقــه صحيــة ســليمة.
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المنطقــة العازلــة )المنطقــة مابيــن الســور والعنابــر( تعتبــر خــط حاجــز 
جيــد ويجــب أن تبقــى نظيفــة وذلــك مــن خــالل كنســها باســتمرار  
والتخلــص مــن مخلفــات الكنــس فــي منطقــة بعيــدة عــن مدخــل 

المزرعــة ثــم يتــم تغطيــة المنطقــة العازلــة بالجيــر والمطهــر .
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يجب الحفاظ على السلك المغطي للشبابيك سليمًا.
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األسالك غير السليمة لشبابيك العنابر ومخازن المزرعة تسهل دخول 
الطيور البرية والقوارض ويؤدي تسللها داخل العنبر إلى انتقال 

العديد من األمراض.
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2-احلد من/اأو منع الأفراد واملركب�ت واملعدات من الدخول اإىل املزرعة

ــة عنصــرًا رئيســيًا فــي برنامــج األمــن  ــر الضروري ــد حركــة األفــراد غي تقيي
الحيــوي. لــذا يجــب علــى جميــع األفــراد اتبــاع الخطــوات المنصــوص 

عليهــا والتــي تتطلــب اآلتــي :
• منع  الدخول إلى عنابر الدواجن إال للعمال األساسيين فقط.

• ينبغــي أن ال يكــون لــدى عمــال المزرعــة أي اتصــال مــع أي دواجــن أخــرى 
)تربيــة منزليــة ومــزارع أخــرى(. وفــى حالــة عــدم إمكانيــة تنفيــذ ذلــك فالبد 

مــن االســتحمام وتغييــر المالبــس قبــل الدخــول إلــى المزرعــة.
ــراءات  ــذ اإلج ــد لتنفي ــزارع الدواجــن وضــع قواع ــي م ــى مرب ــن عل • يتعي
ــع  ــات مــن جمي ــد مدخــل المزرعــة الرئيســي لألفــراد والمركب ــة عن الصحي

ــواع . األن
التأكــد مــن أن التنظيــف والتطهيــر يتــم عنــد البوابــة قبــل الدخــول إلــى 

المزرعــه وكذلــك عنــد مغــادرة المزرعــة.

 

 © FAO/ECTAD Egypt & GOVS
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األســفل  مــن  األحذيــة  وتطهيــر  والجيــد  الشــامل  التنظيــف  ضــرورة 
العضويــة. المــواد  إزالــة  لضمــان  طويلــة  بيــد  فرشــاة  باســتخدام 

ــًا  كــن حــذرًا: الــرش الخفيــف لألحذيــة دون تنظيــف بالفرشــاة ليــس كافي
إلزالــة المــواد العضويــة الملتصقــة والتــي تعــوق وتمنــع عمــل المطهــر.
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اأخ��رى،  وبعب��ارة  الأمرا���ض.  لنق��ل  الرئي�ض��ي  ال�ض��بب  ه��م  الأف��راد  اأن  ات�ض��ح  وق��د 

حرك��ه  نتيج��ة  ه��ي  احلي��وى  الأم��ن  م�ض��اكل  م��ن  املائ��ة  يف   ٩٠ م��ن  اأك��ر  ف��اإن 

خماط��ر  �ض��تقل  الأف��راد،  حرك��ة  عل��ى  ال�ض��يطرة  مت  اإذا  ل��ذا  والعم��ال.  الأف��راد 

وموؤث��رة. وا�ضح��ة  ب�ض��ورة  الأمرا���ض  دخ��ول 

من هم الزائرين ؟
الحّقــان الخارجــي، طبيــب المزرعــة الخارجــى، الجيــران، األصدقــاء، التجــار، 
مندوبــو المبيعــات )البيــض والدواجــن واألدويــة واللقاحــات، الــخ (، 

ــة، جامــع القمامــة وغيرهــا(. ســائقو التســليم )اســطوانة الغــاز، تغذي

3-توفري املالب�س الواقية النظيفة والأحذية املخ�ص�صة للعم�ل والزوار 

ب�لإ�ص�فه اإىل النظ�فة ال�صخ�صية.
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تحديد أحذية ومالبس خاصة لكل عنبر )أمام العنبر(.
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كامــل  بشــكل  المقيميــن  غيــر  المؤقتيــن  والعمــال  للــزوار  ُســمح  إذا 
اآلتــي: اتبــاع  فعليهــم  القصــوى  للضــرورة  المزرعــة  إلــى  بالدخــول 

• ال يجــوز لهــم الدخــول إلــى المزرعــة إال إذا قامــوا باالســتحمام وتغييــر 
المالبــس.

• إذا كان مــن المحتمــل أن يكونــوا قــد  تعرضــوا لدواجــن أو طيــور أخــرى  
)قامــوا بزيــارة مزرعــة أخــرى مــن قبــل( فــال يجــب أن يســمح لهــم بدخــول 
العنابــر إال إذا قامــوا باالســتحمام مــرة أخــرى وتغييــر المالبــس وااللتــزام 

بمالبــس العنبــر.
• المالبــس واألحذيــة الخاصــة بالمزرعــة: ال ينبغــي أن يتــم ارتدائهــا إال 
فــى غرفــة مخصصــة لتغييــر المالبــس وال ينبغــي ارتداء مالبس الشــارع 

)المالبــس العاديــة( داخــل المزرعــة.
• يتــم التبيــه بعــدم ارتــداء حــذاء القــدم المخصــص بالمزرعــة مــرة أخــرى 
ــن  ــاال لنشــر المــرض ع ــر احتم ــة هــى األكث ــذه الطريق ــة فه ــارج المزرع خ

طريــق األفــراد.
• يجــب خلــع المالبــس الواقيــة وتركهــا مــرة أخــرى عنــد مغــادرة المزرعــة 

وغســلها وتطهيرهــا بعــد االســتخدام )داخــل نطــاق المزرعــة(.
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• يجــب علــى صاحــب المزرعــة تنبيــه العمــال باتبــاع إجــراءات النظافــة 
ــون  ــر كافــة األدوات الالزمــة لذلــك مــن صاب الشــخصية بدقــه مــع توفي

ومصــدر للميــاه النظيفــة.
• يجــب علــى جميــع األفــراد )العمــال والــزوار( غســل أيديهــم بالمــاء 
ــى المزرعــة. ــل الدخــول إل ــة والمالبــس قب ــر األحذي ــم تغيي ــون ث والصاب
• غســل اليديــن بصــورة ســليمة باســتخدام الصابــون والمــاء قبــل دخــول 

عنبــر الدواجــن أو التعامــل مــع الطيــور أو البيــض.

3-1- النظ�فة ال�صخ�صية
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ــة  ــده ودائم ــزام باســتخدامها بصــورة جي ــدم وااللت ــواض للق ــود أح • وج
عنــد مداخــل عنابــر الدواجــن يعتبــر إحــدى اساســيات برنامــج األمــن الحيوي 

بالمــزارع.
• وعلــى العكــس فاألحــواض غيــر النظيفــة والتــي ال يتــم االعتنــاء بهــا 

تعتبــر مصــادر للتلــوث. 
• يجــب أن يكــون حــوض القــدم بأبعــاد مناســبة تســمح بوضــع القدميــن 

مــرة واحــدة وال تســمح بتخطيــه دون وضــع القــدم بــه.

3-2- حو�س القدم

 يجب أن يتم تغيير المطهر بالحوض عندما يصبح غير نظيف. 
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ــف أو اســتخدامه بطريقــة خاطئــة يعنــي  وجــود حــوض قــدم غيــر نظي
عــدم االلتــزام بممارســات األمــن الحيــوي )التنظيــف والتطهيــر( بصــورة 

ســليمة.

البــد مــن الوقــوف فــي حــوض 
لمــدة  ببــطء  والتحــرك  القــدم 
دقائــق للســماح للمطهــر العمــل 

فعــال. بشــكل 
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يجب أخذ ما يلي في االعتبار:
• يمكن استبدال أحواض القدم بأواني أو أحواض بالسيتكية.

• يجب أن يكون حجم الحوض أو األحواض البالستيكية البديلة مناسبة 
الستيعاب األحذية الكبيرة في خطوة واحدة.

• يجب وضع أحواض القدم عند مدخل العنبر وكذلك البوابة الرئيسية.
• أشعة الشمس المباشرة تؤثر على كفاءة المطهر لذا يجب تغير 

المطهر المعرض للشمس بصورة دورية .
• يجب أيضا وضع فرشاة أحذية بيد طويلة بجانب حوض القدم. 

• المركبات الفينولية )الفنيك( هي األفضل ألحواض القدم كما أنها 
األرخص، ولونها يتيح متابعة كفاءتها.
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3-3-حو�س العجل )مغط�س ال�صي�رات(

يجــب تغييــر المطهــر فــى مغطــس الســيارات عندمــا يصبــح متســخًا 
بطريقــة صــرف آمنــة وصحيــة.

وتعتبــر أحــواض الميــاه ومغاطــس الســيارات المتســخة والميــاه الراكــدة 
مصــدرًا جيــدًا لــكل مــن الطيــور البريــة والمهاجــرة وتكاثــر الحشــرات.
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4- تنظيف وتطهري املركب�ت والدراج�ت 

الن�رية ) دراج�ت. عرب�ت. معدات(

4 -1- املركب�ت

• تعتر املركبات والدراجات النارية والعربات  واحدة من الطرق الرئي�ضية لإدخال العدوى اإىل 	

مزارع الدواجن. 

• ومع ذلك، اإذا �ضمح للمركبات دخول املزرعة/العنر، فالتنظيف ال�ضليم والتطهري �ضروري من 	

اأجل احلد من خطر اإدخال العدوى. فالتنظيف ال�ضليم ي�ضاعد فى اإزالة حوايل ٨٠ يف املائة من 

املواد الع�ضوية التى حتتوي على م�ضادر العدوى، بينما التطهري ي�ضاعد على معاجلة ال� 2٠ يف 

املائة املتبقية. 

ما المقصود بالمركبات ؟
ســيارة/دراجة ناريــة  تخــص صاحــب المزرعــة أو العمــال، ســيارة الطبيــب 
البيطــري، عربــات تســليم األعــالف، ســيارات الدواجن/الكتاكيت/البيــض/

أنابيــب البوتوجــاز، عربــات نشــارة الخشــب/القمامة.

أســفلها  واالطــارات  العجــل  غســل  يجــب 
الخلفــي  والصنــدوق  الداخليــة  والكابينــة 
لعربــات النقــل باســتخدام موتــور الضغــط 

. المزرعــة  خــارج  وتطهيرهــا  العالــي 
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العجــالت واإلطــارات الخارجيــة للعربــات وكذلــك أســفل الســيارات هــي 
المناطــق األكثــر تلوثــًا.
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يجــب تنظيــف المركبــات بطريقــة جيــدة وســهلة ولكــن فــي المنطقــة غيــر 
النظيفــة )خــارج ســور المزرعــة( عــن طريــق اســتخدام الصابــون - 2 جــردل 
مــن الميــاه - فرشــاة ومنشــفة مــع الســماح بدقائــق كافيــة لوقــت تواجــد 

المطهــر علــى المركبــات )راجــع تعليمــات المطهــر المســتخدم(. 
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الناريــة  الدراجــة  فقــط  ليــس 
الخاصــة بالزائريــن التــي يمكــن 
أن تنقــل المــرض ولكــن أيضــًا 
إيقــاف  يجــب  لــذا  دراجتــك 
الســيارات والدراجــات الناريــة أو 
أي وســيلة للنقــل عمومــًا خــارج 

المزرعــة.
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يجب أخذ ما يلي في االعتبار:
• عــدم الســماح للمركبــات بالدخــول إلــى المزرعــة. إذا لــزم األمــر، يمكــن 
الســماح فقــط للســيارات والعربــات للدخــول بعــد تنظيفهــا وتطهيرهــا. 

غيــر  )المنطقــة  المزرعــة  خــارج  والتطھیــر  التنظیــف  إجــراء  ینبغــي   •
لنظيفــة(. ا

• قــم بإزالــة أي رواســب مــن الطيــن أو الريــش أو القــش أو العلــف 
والشاســيه  اإلطــار(  )كارتيــرة  حولهــا  ومــا  اإلطــارات  مــن  األوســاخ  أو 

الكاشــطات. أو  بالفرشــاة  للمركبــة  المكشــوف 
• قــم بإزالــة دواســات القــدم المطاطيــة، ليتــم غســلها فــي وقــت الحــق 

مــع أجــزاء خارجيــة مــن الســيارة.
• اغســل الكابينــة والمقطــورة الخارجیــة، واإلطــارات، العجــالت، والحــواف 
وحصیــر األرضیــة بموتــور الضغــط، أو باســتخدام خرطــوم مــع منظــف، 

وفرشــاة ويفضــل المــاء الســاخن.
ــادة، والمقعــد، والدواســات، ومقبــض البــاب،  ــة القي • قــم بمســح عجل
الغبــار  أخــرى تجمــع  التخزيــن، وأيــة مناطــق  التحكــم، وحجــرات  ولوحــة 

والمــواد العضويــة بالفرشــاة والمنظــف.
يمكنــك  متوفــرًا،  يكــن  لــم  )إن  العالــي  الضغــط  موتــور  اســتخدام   •
ببســاطة اســتخدام خرطــوم، جــردل، اإلســفنج، والمناشــف( لتنظيــف 
خــارج الســيارة عــن طريــق البــدء فــي الجــزء العلــوي مــن الســيارة والعمــل 
أســفل كل جانــب، مــع زيــاده االهتمــام بالعجــالت، أقــواس العجــالت، 

واقيــات الطيــن وأســفل الســيارة.
• اتــرك جميــع األســطح لتجــف جيــدًا. يجــب أن تكــون األســطح نظيفــة 

بشــكل واضــح.
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• ال يســمح للســائق بمغادرة كابينة الســيارة، وإذا كان عليه أن يغادر فإنه 
ــن  ــة للزائري ــي توفرهــا المزرع ــة والمالبــس الت ــر األحذي ــه تغيي يجــب علي
كمــا يجــب عليــه عــدم دخــول عنابــر الدواجــن ومخالطــة الدواجــن كمــا يجــب 

تجنــب تلــوث المالبــس واألحذيــة بالســبله.
• إذا ســمح للســائق بمغــادرة كابينــة القيــادة، قــم بكنــس ثم مســح أرضية 
المقصــورة، ثــم امســح األرضيــة ودواســات القيــادة بقطعــة قمــاش أو 

إســفنجة منقوعــة فــي منظــف.
• الســماح بدقائــق كافيــة التصــال المطهــر مــع أجــزاء المركبــة )راجــع 
ــى األقــل 1٠  ــون المــدة عل ــر المســتخدم، وتك ــة للمطه النشــرة الداخلي

دقائــق إذا لــم يذكــر( ثــم الســماح لجميــع األســطح لتجــف تمامــًا.
• يجــب اســتخدام المطهــر بالمعــدل والتركيــز المطلوبيــن )التركيز المدون 

علــى عبــوة المطهر(.
• بعد تحرك السيارة من منطقة الغسل يتم تنظيف المنطقة.
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4 - 2- املعدات

أو  األدوات  بعــض  باستعارة/اســتئجار  الدواجــن  مربــى  بعــض  يقــوم 
المعــدات الالزمــة إلنجــاز مهمــة معينــة وإعادتهــا إلــى صاحبها/المســتأجر. 
هــذا الســلوك يعــد مــن أكبــر المخاطــر التــي تــؤدى إلــى إدخــال المــرض 
مــن المزرعــة المصابــة إلــى المــزارع الســليمة. وُينصــح منتجــو الدواجــن 
عمومــا بــأن يكونــوا مكتفيــن ذاتيــًا مــن حيــث األدوات والمعــدات التــي 
يحتاجــون إليهــا مــن أجــل التشــغيل اليومــي للمزرعــة. وإذا كان اقتــراض/ 
اســتئجار األدوات والمعــدات ضــروري )ال مفــر منه( فإنــه ينبغي تنظيفها 
وتطهيرهــا بشــكل كامــل قبــل نقلهــا واســتخدامها فــى المزرعــة األخــرى. 

اســتئجار المعــدات الملوثــة بالمــواد العضويــة بيــن المــزارع وبعضهــا 
ســيصيب القطيــع بكثيــر مــن األمــراض. يجــب إزالة هذه المــواد العضوية 

الملوثــة للحــد مــن خطــر انتقــال المــرض. 

يجــب تنظيــف جميــع المعــدات والمــواد التــي تدخــل أو تخرج مــن المزرعة، 
بغــض النظــر عــن حجمهــا أو اســتخدامها، وتطهيرهــا فــي المنطقــة غيــر 

النظيفــة وبعيــدًا عــن عنابــر الدواجــن.

ما المقصود بالمعدات؟
ــة - أقفــاص الدواجــن البالســتيكية؛  رشــاش اللقــاح وأســالكه الكهربائي
التنظيــف  عمليــة  فــي  اســتخدامها  يتــم  التــي  واألدوات  المعــدات 
ــات،  ــن البيــض، اســطوانات الغــاز المســتخدمة للدفاي ــر، كراتي والتطهي
المحاقــن التــي تســتخدم فــي التحصيــن، األدوات التــي تســتخدم فــي 

ــة. ــار، أدوات جمــع القمام ــم المنق تقلي
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االســطوانات/  تــداول  معــدل 
المحاقــن اآلليــة/أدوات التنظيــف 
فــإن  لــذا  مرتفــع،  المــزارع  بيــن 
عمليــه التنظيــف والتطهيــر فــى 

األهميــة. غايــة 
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هــذه األحــواض يمكــن اســتخدامها لتنظيــف عدد قليل من مســتلزمات 
ــرة الليــل مــع  ــواض طــوال فت ــا داخــل األح المزرعــة، مــن خــالل نقعه

ضــرورة تغطيتهــا جيــدًا.

موتــور الــرش اليــدوي يحتــاج إلــى  
المعايــرة وحســاب كميــة المطهــر 

المطلوبــة. والتركيــزات 

موتــور الضغــط العالي يســاعد 
حيــث  األوســاخ،  إزالــة  فــي 
إلــى  الوصــول  يســتطيع  إنــه 

التنظيــف. صعبــة  المناطــق 
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اســتخدام األقفــاص الملوثــة هــو مصــدر النتشــار األمــراض بصــورة 
كبيــرة، ويجــب عــدم الســماح بدخــول األقفــاص الخشــبية لصعوبــة 

تنظيفهــا.

ــات مــن أســباب  ــن المــزارع والمفرخ ــن البيــض بي ــداول  كراتي ــاده  ت إع
ــرة. ــة بصــورة كبي ــراض المختلف ــال األم انتق
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المســتهلكة  البنــاء  ومــواد  المعــدات  مــن  أكــوام  وجــود 
بالقــرب مــن عنابــر الدواجــن يجــذب القــوارض والثعابيــن.
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يجب أخذ ما يلي في االعتبار:
• المعــدات الكهربائيــة أو التــي يصعــب تنظيفهــا بالمــاء يمكــن تنظيفهــا 
تنظيفــا جافــًا باســتخدام فرشــاة ومجرفة إلزالة المــواد العضوية الظاهرة 
بصــورة كبيــرة كالشــوائب، والريــش، وبواقــى األعــالف والقــش. ثــم 

يجــب حــرق هــذه المــواد.
• اســتخدام موتــور الضغــط العالــي فــي التنظيــف )إن لــم يكــن متوفــرًا 
يمكنك ببســاطة اســتخدام الجرادل والمنظفات واالســفنج والمناشف(.
• إذا لــم يتوافــر موتــور الضغــط العالــى يجــب نقــع جميــع المعــدات 
الصغيــرة فــي خــزان مملــوء بالمنظفــات. خــالل عمليــه الغســيل مــع 
ــد  ــي ق ــة الت ــة المــواد الصلب ــع األســطح بقــوة إلزال فــرك، كشــط، جمي

تكــون موجــودة باســتخدام فرشــاة ســلكية.
• عنــد اكتمــال خطــوة الغســيل، اتــرك جميــع األســطح لتجــف جيــدًا. ويجب 

أن تكــون األســطح نظيفــة بشــكل واضح.
• أقفــاص الدواجــن: ینبغــي تنظیــف األقفــاص وتطھیرھــا فــي محطــة 
غســيل للســيارات، حیــث تتوفــر مواتيــر الضغــط العالــى حتــى يتــم 

ــة. ــا بدخــول المزرع ــل الســماح له ــد قب ــا بشــکل جي تنظیفھ
• فــي حالــة المعــدات الکھربائیــة، ینبغــي توخــي الحــذر. تنظيــف هــذه 
األنــواع مــن المعــدات عــن طريــق فرشــاة جافــة، أو مضخــة هــواء أو 
فوطــه جافــه. يجــب إزالــة أجهــزة الحــرارة وأجهــزة التوقيــت وأجهــزة التحكــم 

فــي المحــركات أو تغطيتهــا جيــدًا قبــل الغســيل بالمــاء والمنظــف. 
• وينبغــي االهتمــام باألســالك الكهربائيــة لرشــاش اللقــاح والخراطيــم. 
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ــه. اســتخدام اســفنجة نظيفــة غارقــة فــي الصابــون لتنظيــف  الخاصــة ب
هــذه األســالك الطويلــة ثــم تجفيفهــا بقطعــة قمــاش جافــة نظيفــة ثــم 

اســتخدام مطهــر بنفــس الطريقــة.
• يجب استخدام المطهر وفقا لتوجيهات النشره الداخلية للمطهر.

• اتــرك المطهــر بضــع دقائــق للســماح لــه بالعمــل )ارجــع إلــى تعليمــات 
لجميــع  الســماح  ثــم  تذكــر(  لــم  إذا  دقائــق   1٠ األقــل  علــى  المطهــر، 

األســطح لتجــف تمامــًا.
• الحقــن االوتوماتيكيــة: يجــب غلــي األجــزاء الصلبــة منهــا ونقــع الخرطوم 

وقطــع الغيــار الداخليــة بوعــاء بــه مطهر مناســب.
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٥ - اإن�ص�ء املخ�زن جم�ورة لل�صور اخل�رجي للمزرعة

اإن�ضاء خمازن )الأعالف، البي�ض، الأدوية، الخ( باأبواب جماورة لل�ضور اخلارجي ولبوابة 

املزرعة مما يقلل بال �ضك من خطر اإدخال العدوى من خالل ال�ضيارات والأفراد. 

ويف�ضل وجود باب لها من خارج ال�ضور ي�ضتخدم عند التوزيع ل�ضتخدامها ب�ضهولة دون 

احلاجة للدخول اإىل املزرعة.
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يجب أن يكون الوصول إلى المخازن من خارج المزرعة من خالل باب أو 
نافذة، فإن عمليه التخزين في مكان بعيد عن عنابر الدواجن سيسمح 

بالوصول السهل من الخارج دون الحاجة للدخول إلى المزرعة.
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٦-حتديد العم�ل املخ�ص�صني لكل عنرب من عن�بر املزرعة

• من ال�ضروري حتديد العمال لكل عنر من عنابر املزرعة والتاأكيد على كل منهم باأنه 	

خمت�ض بالعمل فقط يف عنره دون غريه واأن يكونوا على علم باملخاطر املرتبطة 

بتنقلهم بني عنابر املزرعة. 

• كما يجب على العمال غ�ضل اليدين باملاء وال�ضابون، وتغيري املالب�ض والأحذية عند 	

النتقال بني العنابر املختلفة للمزرعة. 
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٧- جتنب بيع و �صراء الطيور من املزارع امل�ص�بة

• من التجارب والدرو�ض امل�ضتفادة على مدى ال�ضنوات املا�ضية، اأن امل�ضدر الرئي�ضي 	

لنت�ضار اأمرا�ض الدواجن يف م�ضر هو بيع الطيور ال�ضليمة ظاهريًا من املزارع امل�ضابة. 

• يجب على منتجي الدواجن الإبالغ عن حالت الإ�ضابة بالأمرا�ض للحد من خطر 	

انت�ضار الأمرا�ض.

عزل الطيور المريضة بعيدًا عن باقي القطيع

لإلبالغ: الخط الساخن للهيئة العامه للخدمات البيطرية

 

 

1٩٥٦1
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٨- التخل�س ال�صحي من الطيور الن�فقة

• يجب التخل�ض من الطيور النافقة بطرق �ضحية اآمنة. ويجب تنظيف العنابر امل�ضابة 	

ب�ضكل �ضحيح وتطهريها وجعل فرتة الراحة النتقالية بني الدورات �ضهر على الأقل 

)ا�ضبوعان بعد النتهاء من التنظيف والتطهري(. 

• يجب على منتجي الدواجن اللتزام مبا �ضبق حيث اإن ذلك �ضيعود بالنفع عليهم.	

• عدم التخل�ض ب�ضكل �ضليم و�ضحى من الطيور النافقة وعدم اللتزام مبمار�ضات �ضحية 	

�ضليمة قبل اإعادة الرتبية )قبل الدورة اجلديدة( �ضيوؤدى اإىل عدوى م�ضتمرة يف 

املزرعة وخ�ضائر اأكر بكثري يف امل�ضتقبل.
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يؤدي التخلص غير الصحي للطيور النافقة النتشار األمراض فى 
المنطقة والمزارع المحيطة.

التخلص غير الصحي من مخلفات المزرعة يؤدي إلى تلوث البيئة 
المحيطة وال يحافظ على مزرعتك، بل بالعكس يجذب الحشرات 

والطيور البرية ويساعد على نقل األمراض األخرى إلى داخل النطاق 
الخاص بمزرعتك.
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الحيوانات األليفة هي بمثابة الناقل للعديد من مسببات أمراض 
الدواجن دون ظهور أي عالمات مرضية عليها.
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تشــكل نقــاط تجميــع  الســبله مخاطــر للمــزارع المحيطــة حيث تــؤدى الى 
تجميــع مســببات األمــراض مــن مواقــع جغرافيــة مختلفــة )محافظــات 
أو مراكــز أو قــرى مختلفــة( وأنــواع الدواجــن المختلفــة، وأنــواع مختلفــة 

مــن اإلنتــاج، وأنــواع مختلفــة مــن األعمــار، وحــاالت صحيــة مختلفــة.

٩-التخل�س ال�صحى من ال�صبله

• تعتر ال�ضبله موردًا ماديًا وتعتر املزارع التجارية اأن ال�ضبله م�ضدرًا مهما للدخل الذي 	

ياأتى يف نهاية كل دورة اإنتاج. لذا ينبغي التعامل معها ب�ضكل �ضحيح لتحقيق اأق�ضى 

ا�ضتفادة منها حيث ميكن ا�ضتخدامها كاأ�ضمدة ع�ضوية.

• ومن ناحية اأخرى، قد حتتوي �ضبله الدواجن على مواد معدية وم�ضببات مر�ضية 	

ت�ضبب العديد من الأمرا�ض، اإذا مل يتم التعامل معها على النحو ال�ضليم ملنع انت�ضار 

الأمرا�ض.

•  يجب اأن يكون لدى مربي الدواجن نظام معاجلة ال�ضبله ال�ضليمة للدواجن )فمثال 	

يتم جتميعها فى �ضورة اأكوام داخل عنر الدواجن ملدة 3 اإىل 4 اأيام على الأقل، قبل 

البيع( �ضوف يعمل ذلك على قتل معظم امليكروبات داخل ال�ضبله.
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