Bảo vệ chim chống bệnh cúm gà
Trong lúc rủi ro bệnh ngoại nhập như bệnh cúm chim (cúm gà) lan đến đất liền của
chúng ta là thấp, mọi chủ nhân, những người chăn nuôi gà vịt và các loài chim khác
cần phải duy trì cảnh giác trước các dấu hiệu của bệnh.
Bệnh có thể lây lan qua đường thú vật tiếp xúc với nhau, cắn nhau và cào xước nhau.
Không khí, phân thú vật, quần áo, giầy dép, da, đờm rải, ổ rơm rạ, các vật dụng chứa
đựng thức ăn và nước uống, xe cộ, dụng cụ, thịt và trứng bị ô nhiễm, có thể mang và
lây truyền bệnh.
Những bước thường thức và đơn giản sau đây sẽ giúp bảo vệ chim của quý vị chống
lại bệnh.
Đừng để nước và thức ăn bị ô nhiễm
Chim của quý vị có rủi ro bị nhiễm bệnh rất thấp nếu như quý vị giữ cho thức ăn và
nước uống của chúng tránh xa khỏi các loài chim hoang và thú hoang. Hãy cất giữ
nguồn thức ăn của chúng trong những đồ chứa đựng đóng kín và luôn luôn lau rửa
sạch sẽ các thứ đổ tháo ra ngoài. Nước ngoài trời mà chim hoang có thể đến uống
được là nguồn rùi ro gây bệnh quan trọng. Chỉ nên dùng nước máy hoặc nước giếng
đào, nếu không sẵn có, nước phải được thanh lọc qua bằng clo-rine.
Tránh tiếp xúc với chim hoang
Chim hoang và các loài thú gây hại có thể mang nhiều thứ bệnh. Tránh cho chim của
quý vị tiếp xúc với chim hoang. Dùng lưới hoặc hàng rào để cản trở chim hoang và
dẹp bỏ những thứ hấp dẫn chúng như thức ăn, ao nước hoặc những nơi chúng đậu
ngủ. Và hạn chế chim của quý vị tiếp cận với ao, hồ và suối nước.
Giữ gìn sạch sẽ
Thường xuyên chùi rửa các chuồng, lồng và sân gà vịt gia cầm và tẩy uế dụng cụ,
những đồ chứa đựng thức ăn và nước uống. Đừng xài chung dụng cụ với những người
chăn nuôi gia cầm khác và rửa thật sạch sẽ tay chân, quần áo, giầy dép của quý vị
bằng nước nóng và xà bông trước và sau khi chăm sóc chim.
Áp dụng vệ sinh tốt tại các hội chợ
Nếu quý vị đem chim nhà đi trình diễn hội chợ, đừng để chúng nhập bầy trực tiếp với
các loài chim khác và luôn luôn rửa tay thật sạch sẽ bằng xà bông và nước nóng trước
và sau khi tiếp xúc với các thứ loài khác. Tránh mua chim ở các chợ và hội chợ. Sau
khi về nhà, hãy cách chim mua ở hội chợ trong 10 ngày rồi hẵn cho chúng nhập vào
bầy đàn của nhà.
Hạn chế người đến coi chim nhà
(Limit visitors to your birds)
Tay, quần áo, và giầy dép có thể mang theo bệnh. Nếu khách cần phải tiếp xúc với gia
chim, hãy bảo đảm khách rửa tay thật sạch sẽ bằng xà bông và nước nóng trước và
sau khi tiếp xúc với chim của quý vị.
Cách ly chim mới
Để tránh mang bệnh đến cho chim nhà, hãy tắm rửa, cách ly và theo dõi chim, chim
trình diễn hoặc chim đua mới mang về trong 10 ngày trước khi cho chúng hoà nhập
vào bầy, đàn của nhà hiện có. Luôn luôn mua chim ở những nơi cung cấp có uy tín và

tránh mua chim ở chợ. Hãy bảo đảm quý vị biết rõ hiện tình sức khoẻ của bất cứ
chim nào mua về hoặc mang đi.
Biết các triệu chứng của bệnh
Duy trì cảnh giác và khám duyệt chim thường xuyên. Nếu xảy ra một số chim bị bệnh
hoặc chết, hãy tức khắc đi báo cáo.
Những triệu chứng thông thường cần để ý bao gồm:
* xù lông
* không đi hoặc đứng được
* tư thế đầu hoặc cổ khác thường
* dáng vẻ ủ rũ
* lười biếng cử động, ăn hoặc uống
* hô hấp khổ sở
* tiêu chảy
* đầu, yếm thịt hoặc mào gà bị sưng
* suy giảm đẻ trứng
* một số chim ngã chết đột ngột
Báo cáo chim bị bệnh hoặc chết về số 1800 675 888
Nếu một số chim của quý vị biểu lộ ra nhiều dấu hiệu có bệnh bất thường, cử chỉ khác
thường hoặc chết bất ngờ, hãy báo cáo ngay cho đường dây nóng Emergency Animal
Disease (Cấp cứu Thú vật bị Bệnh) miễn phí số 1800 675 888. Hoặc hãy báo cáo cho
thú y sĩ địa phương hoặc cho Bộ kỹ nghệ sơ cấp hoặc nông nghiệp địa phương.
Mọi loài chim đều có thể dễ bị bệnh cúm gà và điều này đã thấy xảy ra trên hơn
140 giống loại. Bệnh cúm gà là một thứ bệnh cần được khai cáo.
Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng điện toán www.daff.gov.au/birdflu

