
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

NHữNG CÂU HỏI THƯờNG GặP Về VIRUS CÚM GIA CầM A(H7N9) 
Cập nhật ngày 3/5/2013 



Virus cúm gia cầm A(H7N9) là gì? 

H7N9 là một phân nhóm mới của virus cúm gia cầm. Virus H7N9 hiện nay là thể tái tổ hợp 

(nghĩa là kết hợp) từ những chủng virus đã phát hiện trước đây ở chim hoang dã và gia cầm. 

Trường hợp xảy ra gần đây ở Trung Quốc là trường hợp nhiễm virus H7N9 đầu tiên ở người 

được báo cáo  

Triệu chứng chính của người nhiễm virus cúm gia cầm A(H7N9) là gì? 

Cho đến nay, các bệnh nhân nhiễm virus này đều bị viêm phổi nặng. Các triệu chứng gồm 

sốt, ho và khó thở. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có đủ thông tin về tất cả các dấu hiệu lâm sàng 

mà bệnh do nhiễm virus H7N9 có thể gây ra. Nguồn: WHO  

H7N9 có liên hệ như thế nào với động vật? 

Nhà chức trách Trung Quốc đã chính thức thông báo về việc tìm thấy chủng virus H7N9 này 

trong các mẫu gia cầm gồm gà, vịt, bồ câu nuôi nhốt, được thu thập từ các chợ buôn bán gia 

cầm sống tại những khu vực có người bị nhiễm bệnh.  

 

Trước đây chỉ có báo cáo về các trường hợp động vật nhiễm phân nhóm virus này ở châu Á 

sau khi có các hoạt động giám sát tại Hàn Quốc và Mông Cổ, khi đó người ta đã phân lập 

được phân nhóm H7N9 từ chim hoang dã. Điều quan trọng cần ghi nhớ là các chủng virus 

H7 cùng các phân nhóm của chúng (vd H7N2, H7N6, và H7N7) đã được phát hiện thấy ở gia 

cầm tại nhiều nước trên khắp thế giới.   

Chim hoang dã có bị nhiễm virus không? 

Kể từ khi phát hiện ra virus lần đầu tiên cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy chim di 

cư hoang dã bị nhiễm loại virus H7N9 đặc biệt này. Hiện vẫn đang nỗ lực giám sát lấy mẫu 

từ động vật hoang dã và từ môi trường tại các vùng bị nhiễm. FAO khuyến cáo mạnh mẽ 

không nên tiêu diệt các loài chim hoang dã. Gia súc gia cầm phải được nuôi nhốt riêng biệt, 

không tiếp xúc với chim trời và các loài động vật hoang dã khác.  

Nguồn lây nhiễm cúm gia cầm A(H7N9) sang người là gì? 

Hiện vẫn chưa khẳng định được nguồn lây nhiễm. Nhiều ca nhiễm H7N9 ở người tại Trung 

Quốc được báo cáo là đã từng tiếp xúc với gia cầm. 

 

Nhà chức trách Trung Quốc đang thực hiện một chương trình giám sát diện rộng đối với 

ngành chăn nuôi cả nước để thu thập thêm thông tin.  

 

Kết quả phân tích gien của các virus phân lập được cho thấy có những thành phần có nguồn 

gốc từ virut gây bệnh cho gia cầm, nhưng chính xác nguồn lây nhiễm sang người là loài gì 

thì vẫn còn phải xác đinh.  

Virus này có khác biệt gì so với những virus độc lực cao như H5N1, vẫn được gọi là "cúm gà"? 

Nhìn chung các virus thuộc các phân nhóm H7 thường được xem là các chủng virus độc lực 

thấp khi chúng chỉ gây bệnh nhẹ hoặc không gây bệnh cho gia cầm. Kết quả phân tích gien 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/faq_H7N9/en/index.html


của virus cúm gia cầm A(H7N9) cho thấy nó có độc lực thấp đối với gà. Khó phát hiện được 

các virus độc lực thấp ở gà vì gà nhiễm virus độc lực thấp thường không biểu hiện bệnh.  

 

Ngược lại, các virus cúm gia cầm độc lực cao, như H5N1, gây bệnh nặng cho gia cầm và gây 

chết nhiều. Điều này khiến H5N1 và các virus độc lực cao khác dễ phát hiện trên gia cầm. 

Để có thêm thông tin về H5N1, đề nghị tham khảo CHTG (FAO’s FAQ) về virus cúm gia 

cầm độc lực cao H5N1 của FAO. 

 

Điều quan trọng cần ghi nhớ là một số virus H7 độc lực thấp đã phát triển thành virus cúm 

gia cầm độc lực cao, như đã quan sát thấy ở Canada (2004), Chilê (2002) và nhiều quốc gia 

Châu Âu khác.  

Cần làm gì để bảo vệ con người trước các loại virus cúm? 

FAO khuyến nghị tuân thủ hướng dẫn của WHO về các vấn đề liên quan đến sức khỏe con 

người. Xem Câu hỏi thường gặp về nhiễm virus cúm A(H7N9) ở người của WHO, 

Trung Quốc.  

Nhà chức trách tại một nước nhiễm cúm gia cầm cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa gì? 

Điều quan trọng là các quốc gia phải có sẵn một hệ thống thú y với nguồn lực dồi dào để 

phòng ngừa, phát hiện, và ứng phó nhanh trước một tác nhân gây bệnh từ động vật hay trước 

một mối đe dọa khác. Cần phải có phương tiện kiểm dịch động vật sống hay kiểm tra động 

vật và sản phẩm. Điều thiết yếu là có được những nhóm nhân viên chẩn đoán bệnh được 

chuẩn bị kỹ càng tiến hành điều tra tại hiện trường và làm xét nghiệm để có thể thông báo 

với những người ra quyết định bản chất của vấn đề, từ đó triển khai hành động ứng phó. 

 

Các virus cúm độc lực thấp khó phát hiện ở gia cầm vì chúng chỉ gây bệnh nhẹ hoặc không 

gây bệnh cho gia cầm.  Do vậy người chăn nuôi cần chú ý những biểu hiện bệnh không rõ rệt 

như số lượng trứng đẻ ra giảm hơn một chút hay lượng thức ăn tiêu thụ ít đi. Việc giám sát 

các chợ gia cầm sống cùng với các biện pháp vệ sinh khử trùng chợ được khuyến cáo mạnh 

mẽ. 

 

Trước đây, các quốc gia bị nhiễm cúm gia cầm độc lực thấp thường dựa vào: i) việc giám sát 

có mục tiêu; ii) việc tăng cường an ninh sinh học tại trại chăn nuôi và tại chợ; và đôi khi 

iii) việc sử dụng vắc xin chất lượng cao có kiểm soát. Một số nước đã loại bỏ được virus 

cúm gia cầm độc lập thấp bằng cách tiến hành các biện pháp tiêu hủy và bồi thường.  

FAO có khuyến cáo dùng vắc xin cho động vật để phòng chống H7N9 không? 

Hiện nay FAO cho rằng vẫn chưa đến lúc khuyến cáo dùng vắc xin cho các loài động vật để 

phòng chống cúm gia cầm A(H7N9). Hiện vẫn chưa rõ mức độ lan truyền của virus này 

trong động vật. Mặc dù hiện đã có vắc xin thương phẩm cho các chủng virus H7, vẫn cần có 

thêm thông tin để xác định xem liệu các loại vắc xin đó có hiệu quả đối với chủng virus mới 

này hay không, hay cần phải điều chế ra một loại vắc xin phù hợp khác.    

Nếu cần cân nhắc việc sử dụng vắc xin , cần có yếu tố gì để trù tính một chiến dịch tiêm phòng? 

Mục đích của sử dụng vắc xin là bảo vệ các đàn (gia súc gia cầm) mẫn cảm trước khả năng 

lây nhiễm tiềm tàng. Vắc xin giúp làm giảm số lượng virus do động vật thải ra, từ đó giảm 

http://www.fao.org/avianflu/en/qanda.html
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khả năng phát tán của virus. Chiến lược dùng vắc xin có thể sử dụng hiệu quả trong trường 

hợp cần hành động khẩn cấp khi có ổ dịch bùng phát hoặc khi cần tiến hành như một biện 

pháp thường quy tại một vùng mà bệnh dịch có tính đặc hữu. Nguồn: OIE 

 

Cần biết bệnh dịch đang lan truyền ở đâu trước khi quyết định sử dụng vắc xin. Chỉ riêng vắc 

xin sẽ không giải quyết được nguy cơ lây nhiễm sang người mà cần phải bổ sung thêm việc 

tăng cường vệ sinh quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, và cần có thêm các hệ thống cấp 

giấy chứng nhận để bảo vệ người lao động và người tiêu dùng.  

 

Việc lập kế hoạch cẩn thận, bao gồm đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về hậu cần là rất 

quan trọng trong việc quyết định xem liệu có nên sử dụng vắc xin để có được kết quả thành 

công hay không. Cũng cần tổ chức tập huấn để đảm bảo rằng nhân viên sử dụng vắc xin hiểu 

rõ các nguyên tắc an ninh sinh học và an toàn sinh học, từ đó không làm gia tăng mức độ lan 

truyền của virus. Nhà chức trách cũng nên có kế hoạch đạt tới những điều kiện mà khi đạt tới 

đó cần thu hồi vắc xin và dừng việc sử dụng (nghĩa là một chiến lược rút lui).  

Người dân nói chung ở một nước bị nhiếm cúm gia cầm cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa gì? 

FAO khuyến nghị việc áp dụng các phương pháp thực hành an ninh sinh học và vệ sinh 

chuồng trại tốt trong toàn bộ chuỗi sản xuất và tiêu thụ gia cầm và gia súc khác. Tuy H7N9 

dường như chỉ gây bệnh nhẹ hoặc không gây bệnh cho gia cầm, các biện pháp an ninh sinh 

học và vệ sinh tốt, đạt tiêu chuẩn, vẫn giúp bảo vệ gia súc và con người trước khả năng 

nhiễm loại virus này cũng như các loại virus cúm khác nói chung. FAO khuyến nghị: 

 Trong trường hợp có dấu hiệu bệnh nhẹ hoặc không có dấu hiệu bệnh ở đàn vật nuôi hoặc 

đàn động vật hoang dã, cần giám sát và lấy mẫu tại các điểm tập trung (chợ, hội chợ gia 

súc sống) để xem xem liệu có virus lưu hành không.  

 

 Việc tăng cường an ninh sinh học tại hộ chăn nuôi, các điểm thu gom vật nuôi, và các khu 

chợ sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ virus xâm nhập.  

  

Nuôi nhốt toàn bộ gia súc gia cầm xa con người và xa nơi ở của con người. Tiếp xúc gần 

gũi với động vật nhiễm bệnh có thể khiến con người gặp rủi ro. Vì virus cúm gia cầm 

A(H7N9) chỉ gây ra dấu hiệu bệnh không rõ ràng, hoặc không gây ra dấu hiệu bệnh nên 

việc cách ly nơi nuôi gia súc gia cầm với nơi sinh sống của con người là yếu tố then chốt.  

  

Gia cầm nhiễm virus cúm gia cầm độc lực thấp như H7N9 thường không có biểu hiện lâm 

sàng. Tuy nhiên, vẫn rất quan trọng là bạn cần báo cáo mọi trường hợp gia cầm có biểu 

hiện lâm sàng nhiễm bệnh hoặc chết mà bạn biết cho cơ quan thú y (hoặc y tế công) địa 

phương. Nếu không thể làm được việc này, hãy nói với láng giềng hoặc người đứng đầu 

trong cộng đồng của bạn. Quan trọng là bạn phải cáo cáo mọi dấu hiệu mắc bệnh, hoặc 

chết đột ngột không rõ lý do ở gia cầm, chim hoang dã, hay các gia súc khác, để cơ sở thú 

y có thể điều tra nguyên nhân, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh, và tiêu hủy xác động 

vật chết đúng cách.  

  

Cần ngăn không cho chim hoang dã tiếp xúc với gia cầm và gia súc nuôi, nuôi riêng rẽ 

các loài gia súc khác nhau. Có thể sử dụng vách ngăn, hàng rào, lưới chắn để cách ly các 

loài và giúp ngăn ngừa virus lây truyền.  

  

Thường xuyên rửa tay để tiêu diệt và loại bỏ virus cũng như các tác nhân gây bệnh khác. 

http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/questions-and-answers-on-influenza-ah7n9/


Bạn phải luôn luôn rửa tay sau khi tiếp xúc với gia cầm và các gia súc khác, sau khi nấu 

nướng hoặc chuẩn bị thực phẩm, và trước khi ăn.  

Những người tham gia buôn bán hay vận chuyển gia cầm cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa nào? 

Những người chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, và tất cả những người tham gia các khâu 

trung gian khác trong chuỗi sản xuất, cung ứng gia cầm cần áp dụng các biện pháp an ninh 

sinh học tốt để giảm thiểu nguy cơ virus xâm nhập vào các khu vực chăn nuôi cũng như 

nguy cơ làm virus tiếp tục lan truyền ra toàn bộ chuỗi thị trường. 

 

Những người vận chuyển gia cầm sống phải sử dụng lồng: i) chỉ sử dụng cho mục đích vận 

chuyển gia cầm, và ii) có thể dễ dàng dọn sạch và tẩy trùng. Tất cả các công cụ dùng để vận 

chuyển gia cầm sống phải được làm sạch và tẩy trùng trước và sau khi vận chuyển.  

 

Nhân viên thú y và các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người di chuyển từ địa điểm này 

sang địa điểm khác có nguy cơ làm phát tán virus nếu không thực hiện tốt các biện pháp an 

ninh sinh học. Nhân viên thú y cũng cần thuyết phục người chăn nuôi gia cầm và những 

người liên quan khác mà họ gặp xúc tiến việc sử dụng các biện pháp an ninh sinh học tốt. 

 

Ở cấp trang trại, phải thực hiện các biện pháp an ninh sinh học. Các biện pháp này bao gồm: 

đặt rào chắn tại lối vào khu chăn nuôi; sử dụng nguồn nước và nguồn thức ăn không bị 

nhiễm bẩn; nuôi nhốt gia cầm trong chuồng trại được che chắn tốt để ngăn không cho chim 

hoang dã và động vật gặm nhấm xâm nhập phá hoại; ngăn không để người lao động trong 

các cơ sở chăn nuôi gia cầm nuôi gia cầm riêng của mình; đảm bảo quần áo ngoài và giày 

dép đều được thay ra khi người ra và vào nơi chăn nuôi;  thiết lập khoảng thời gian nghỉ ngơi 

bắt buộc (VD tối thiểu 1 ngày) khi có sự di chuyển giữa các khu vực khác nhau trong trại 

chăn nuôi để tránh nguy cơ lan truyền bệnh từ khu vực này sang khu vực khác; áp dụng kiểm 

dịch đối với những gia cầm mới đưa vào hoặc quay lại trang trại; nuôi riêng rẽ các loài gia 

súc, gia cầm; và thường xuyên dọn sạch, tẩy trùng chuồng trại.  

Chợ gia cầm sống phải thực hiện các biện pháp vệ sinh thích hợp nào? 

Việc thiết lập biện pháp vệ sinh đúng cách ở các chợ gia cầm sống đòi hỏi phải có sự tham 

vấn và tham gia của tất cả các nhóm có lợi ích liên quan (VD, những người quản lý chợ, chủ 

sạp, chính quyền địa phương, dịch vụ thú y, dịch vụ y tế, và người buôn bán). Chợ cần thiết 

kế để dễ dọn, rửa sạch và được tẩy trùng thường xuyên.  

 

Có thể cần phải cải tạo cơ sở hạ tầng của chợ, như xây dựng hệ thống sàn vững chắc, dễ tẩy 

rửa, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải hiệu quả, hệ thống thoát nước phù hợp, và sử dụng 

nguồn nước cấp đáng tin cậy. Lồng nhốt gia cầm phải dễ làm sạch. 

 

Chợ có giết mổ gia cầm phải cách ly với chợ buôn bán gia cầm giống. Ngoài ra, chợ bán 

buôn cũng cần xa chợ bán lẻ, các loài gia cầm khác nhau nhốt bán tại chợ cũng cần cách ly 

với nhau. Tại các chợ bán lẻ có giết mổ gia cầm, người lao động phải sử dụng quần áo thiết 

bị bảo hộ dễ làm sạch và tẩy trùng.  

 

FAO hiện đang hỗ trợ cho nhiều quốc gia cải tiến cơ sở hạ tầng và cách thức tổ chức chợ gia 

cầm sống.  



Chợ gia cầm sống đóng vai trò gì trong tình hình hiện nay? 

Cần có thêm thông tin để hiểu được chợ gia cầm sống có thể và không thể đóng vai trò gì 

trong tình hình hiện nay. 

 

Nhìn chung, nhiều khả năng chợ gia cầm sống có vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và 

phát tán các virus cúm gia cầm. Thông tin hiện có cho rằng thậm chí chợ gia cầm sống có thể 

phải chịu trách nhiệm về việc làm cho virus pha trộn giữa các loài trong đó có con người. 

 

Vì thế, FAO hiện đang khuyến nghị việc tăng cường thường xuyên giám sát các chợ gia cầm 

sống, nhất là trong bối cảnh phần lớn các ca nhiễm bệnh ở người được phát hiện cho đến nay 

dường như đều có mối liên hệ với chợ gia cầm sống. Nếu tìm thấy gia cầm dương tính tại các 

chợ này, việc quan trọng then chốt là phải truy nguyên được trang trại nguồn gốc. Việc truy 

nguyên nguồn gốc sẽ giúp nhà chức trách: i) hiểu rõ hơn mức độ phát tán virus; ii) giúp xác 

định nguồn gây lây nhiễm; và iii) đặt mục tiêu và thực hiện các biện pháp kiểm soát phù hợp.  

Tiêu dùng thịt gia cầm có an toàn không? 

Các virus cúm không lây truyền được khi sử dụng thực phẩm nấu kỹ. Các virus cúm sẽ bị bất 

hoạt khi nấu nướng thực phẩm ở nhiệt độ thông thường(nghĩa là khi mọi điểm của thực 

phẩm đều được nấu tới 70°C – nóng "sốt"), sẽ an toàn khi ăn thịt được sơ chế và nấu nướng 

đúng cách, kể cả thịt gia cầm lẫn chim  săn bắn được. 

 

Không được ăn động vật mắc bệnh hoặc động vật chết do mắc bệnh. Không được cho hoặc 

bán những động vật chết này cho người khác. Cũng không dùng những động vật này làm 

thức ăn cho các động vật khác. 

 

Sản phẩm thịt có thể sử dụng an toàn với điều kiện được nấu đúng cách và được xử lý đúng 

cách trong quá trình chế biến thực phẩm. Việc ăn thịt sống hoặc các món ăn từ tiết động vật 

chưa nấu chín là một thói quen có rủi ro rất cao [đối với một số vi trùng có nguồn gốc thực 

phẩm] nên không được khuyến khích.  Trứng và các món ăn có trứng cũng cần được nấu 

kỹ.   

 

Nguồn: WHO và FAO  

Các phương pháp chuẩn bị thực phẩm tốt là gì? 

Việc chuẩn bị thực phẩm đúng cách bao gồm: 

 Rửa tay trước và sau khi xử lý thực phẩm;  

 Rửa tay khi chuyển từ xử lý thực phẩm tươi sống sang xử lý thực phẩm nấu chín hoặc thực 

phẩm ăn liền;  

 Để thịt sống cách xa thực phẩm đã nấu chín hoặc thực phẩm ăn liền; 

Để dụng cụ, bề mặt dùng để chuẩn bị thịt sống cách xa những thứ dùng cho các thực phẩm 

khác (VD thớt, dao, đĩa);  

 Rửa sạch, khử trùng tất cả các dụng cụ, bề mặt có tiếp xúc với thịt sống.   

 

Nguồn: WHO và FAO  

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/faq_H7N9/en/index.html
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/faq_H7N9/en/index.html


FAO đang làm gì? 

FAO đang theo dõi sát sao tình hình thông qua mạng lưới rộng rãi gồm các văn phòng quốc 

gia, các trung tâm tham chiếu, và các cộng tác viên khác. 

 

FAO đang liên kết với các cơ quan đối tác chủ chốt, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE). 

 

FAO và cộng đồng khoa học hiện đang nghiên cứu trình tự gien của virus để hiểu rõ hơn tính 

chất của nó và đảm bảo rằng các phương pháp tiếp cận chẩn đoán có thể giúp tìm ra được 

dòng virus cúm mới này.  

 

FAO đang xây dựng hướng dẫn giám sát, đánh giá rủi ro, và quản lý rủi ro đối với cúm gia 

cầm A(H7N9) cho các nước bị nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ.  

Ý kiến của FAO về các hành động của nhà chức trách Trung Quốc? 

Với thông tin hiện có, FAO đồng tình với cách quản lý tình hình hiện nay của Trung Quốc. 

 

FAO đồng tình với khuyến cáo của nhà chức trách Trung Quốc đối với công chúng là cần 

thực hiện các biện pháp vệ sinh thường xuyên để ngăn ngừa sự lây lan các bệnh lây nhiễm 

đường hô hấp và đặc biệt chú ý tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm gia súc ốm bệnh hoặc 

chết. 

 

FAO khen ngợi quyết định công khai thông tin về virus với công chúng của nhà chức trách 

Trung Quốc. Điều này cho phép cộng đồng khoa học tiếp tục việc phân tích và các quốc gia 

triển khai nỗ lực phát hiện sớm, ngăn ngừa, và kiểm soát bệnh.  

Trung Quốc có cần phải xét nghiệm gia cầm khỏe mạnh để tìm ra virus ở những vùng được báo cáo là có 
người nhiễm bệnh không? 

Cần. Trung Quốc đã bắt đầu làm việc này. FAO khen ngợi Trung Quốc về nỗ lực giám sát 

động vật, và FAO là cơ quan thích hợp hỗ trợ cho các nước về lĩnh vực này. Nhà chức trách 

Trung Quốc đã tăng cường việc lấy mẫu gia cầm, động vật hoang dã, và lợn ở những vùng 

có báo cáo về các ca nhiễm bệnh ở người. Các địa điểm lấy mẫu bao gồm chợ gia cầm sống, 

cơ sở chăn nuôi tập trung, và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.  

FAO có đang khuyến cáo bất kỳ một biện pháp hạn chế thương mại nào vào thời điểm này không? 

FAO khuyến cáo các nước nhập khẩu cần duy trì việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế để 

đảm bảo cho hệ thống thú y có thể sàng lọc, cấp giấy chứng nhận cho động vật sống cũng 

như kiểm soát thực phẩm. Đây là các biện pháp giúp tạo điều kiện cho việc nhập khẩu những 

sản phẩm và/hoặc động vật khỏe mạnh, an toàn. 

 

Các biện pháp hạn chế thương mại phải luôn được xem xét trong mối liên hệ với mức độ 

nguy cơ mà một sản phẩm động vật cụ thể có thể gây ra cho một quốc gia. Trong trường hợp 

H7N9 ở Trung Quốc, nguồn lưu trữ hoặc mang mầm bệnh của virus này hiện vẫn chưa 

khẳng định được. Biết được loài nào mang chức năng này là điều có tầm quan trọng thiết yếu 

khi xử lý các bệnh động vật để từ đó đặt mục tiêu cho hành động ứng phó, trong đó có hạn 



chế thương mại. 

 

Để có thêm thông tin về những vấn đề có liên quan đến thương mại, đề nghị truy 

cập: www.oie.int  

Tôi có thể lấy thêm thông tin về trường hợp người nhiễm cúm ở đâu? 

 WHO website  

 CDC website  

Tôi có thể lấy thêm thông tin về an ninh sinh học ở đâu? 

Các trang tham khảo dưới đây đặc biệt liên quan đến cúm gia cầm độc lực cao H5N1. Tuy 

nhiên, nội dung của chúng cũng phục vụ rất tốt cho việc quản lý H7N9.  

 Biosecurity HPAI Paper  

 Biosecurity fact sheet  

 Biosecurity brochure  

 Biosecurity booklet  

 

http://www.oie.int/
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/faq_H7N9/en/
http://www.cdc.gov/flu/
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0359e/i0359e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/ak722e/ak722e00.pdf
http://www.fao.org/docs/eims/upload/249466/aj132e00.pdf
http://www.fao.org/docs/eims/upload/236621/ah691e.pdf


 

 


