Kuşlarınızı kuş gribine karşı koruyunuz
Çoğu kimseler kümes hayvanları veya diğer kuş türlerini beslemektedir. Avian
enflüanza (kuş gribi) gibi dış kaynaklı bir hastalığın sahillerimize kadar gelme
tehlikesi az olmakla beraber, böyle hayvanları besleyen herkesin hastalığın belirtileri
konusunda uyanık olması gerekmektedir.
Bu hastalık hayvanlar arasında temas yoluyla, ısırma ve çiziklerle yayılmaktadır.
Hava, kuş pisliği, giysiler, ayakkabı, deri, sümük, hayvanların yattığı yerler, yem ve
su tekneleri, araçlar ve aletler ile hastalıklı et ve yumurtalar hastalığı taşıyabilir ve
yayabilirler.
Basit ve kolay olan aşağıdaki tedbirler kuşlarınızı bu hastalığa karşı korumanıza
yardımcı olacaktır.
Su ve yemlere hastalık bulaşmaması için gayret ediniz
Eğer kuşlarınızın yemini ve suyunu yabani kuş ve hayvanlardan uzak tutarsanız,
kuşlarınız açısından tehlike az demektir. Yemlerinizi kapalı kaplarda saklayınız ve
dökülen yemleri temizleyiniz. Yabani kuşların erişebildiği sular önemli bir tehdit
kaynağıdır. Sadece şehir suyu veya kuyu suyu kullanınız; eğer bunlar yoksa, suyu
klorinle mauamele ediniz.
Yabani kuşlarla temastan kaçınınız
Yabani kuşlar ve [5]zararlı kapsamına giren hayvanlar çeşitli hastalıkları
taşıyabilirler. Kuşlarınızın yabani kuşlarla karışmasına fırsat vermeyiniz. Yabani
kuşları engellemek için ağ veya çit kullanınız ve yem, su ve tünekler gibi yabani
kuşları çeken şeyleri yabani kuşlardan uzak tutunuz. Kuşlarınızın açık havuz, göl ve
derelere girişine fırsat vermeyiniz.
Her yeri temiz tutunuz
Kuşhanenizi, kafesleri, kümes hayvanlarının dolaştığı alanları düzenli olarak
temizleyiniz ve aletleri, yem ve su kaplarını dezenfekte ediniz. Diğer kuşçularla
aletlerinizi paylaşmayınız ve ellerinizi, giysi ve ayakkabılarınızı kuşlara dokunmadan
önce ve sonra sıcak su ve sabunla yıkayınız.
Katıldığınız gösterilerde hijyen koşullarına uyunuz
Eğer kuş gösterilerine katılırsanız, kuşlarınızın diğer kuşlarla doğrudan karışmasına
izin vermeyiniz ve diğer kuşlara dokunduktan önce ve sonra ellerinizi sıcak su ve
sabunla iyice yıkayınız. Pazar ve gösteri yerlerinden kuş satın almamaya gayret
ediniz. Eve döndükten sonra kuşlarınızı diğer kuşlarınızın arasına katmadan önce 10
gün kadar ayrı tutunuz.
Kuşlarınızın bulunduğu yerlere giren ziyaretçilere sınır koyunuz.
Bulaşma el, giysi ve ayakkabılar kanalıyla da olabilir. Eğer kuşlara dokunmak
gerekiyorsa, ziyaretçilerin kuşlara dokunduktan önce ve sonra ellerini sıcak su ve
sabunla iyice yıkamalarını sağlayınız.
Yeni kuşları karantinaya alınız
Hastalığın kendi kuşlarınıza bulaşmasından kaçınmak için yeni kuşları, gösteri
kuşlarını veya yarış kuşlarını temizleyiniz ve mevcut sürünüzün arasına katmadan
önce 10 gün kadar ayrı tutunuz. Kuşlarınızı herzaman tanınan bir kuşçudan satın

alınız ve pazar yerlerinden kuş almamaya çalışınız. Satın aldığınız veya taşıdığınız
kuşların sağlık durumunun ne olduğunu mutlaka öğreniniz.
Hastalığın belirtilerini tanıyınız
Dikatli olunuz ve kuşlarınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Eğer kuşlarınızdan
bazıları hastalanır veya ölürse, bunu hemen yetkililere bildiriniz.
Dikkat edilecek önemli belirtiler şunlardır:
* tüylerin dağınık olması
* yürüme veya ayakta durma zorluğu
* alışılmadık baş veya boyun duruşu
* boynu bükük bir görünüş
* hareket etme, yeme ve içmede isteksizlik
* nefes alma zorluğu
* ishal
* baş, gerdan ibiği ve ibiklerde şişkinlik
* yumurta üretiminin azalması
* birçok kuşun aniden ölmesi.
Hastalanan veya ölen kuşları 1800 675 888 nolu telefon kanalıyla yetkililere
bildiriniz.
Eğer kuşlarınızdan birkaçı alışılmadık hastalık belirtileri veya anormal davranış
gösteriyorsa ya da beklenmedik şekilde ölüyorsa, bu durumu hemen ücretsiz olan
1800 675 888 nolu telefon kanalıyla Acil Hayvan Hastalıkları çağrı hattına bildiriniz.
Seçenek olarak, bu durumu en yakın veterinere veya bölgenizdeki birincil endüstriler
veya tarım bakanlıklarına bildirebilirsiniz.
Tüm kuş türleri kuş gribine yakalanabilir ve kuş gribinin 140’tan fazla kuş
türünde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Kuş gribi, yetkililere bildirilmesi gereken
bir hastalıktır.
Daha fazla bilgi için www.daff.gov.au/birdflu sitesine bakınız.

