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ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM  

Ts Nguyễn Văn Bắc – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

           

           Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 
8/2/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát 
phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.  

           Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, từ 
đầu năm 2021 đến ngày 15/3/2021, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có 
nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan trên phạm vi rộng, cụ thể: Bệnh 
Cúm gia cầm đã xảy ra 59 ổ dịch tại 42 huyện của 20 tỉnh, thành phố với số gia 
cầm tiêu hủy trên 149.000 con. Kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại mầm 
bệnh nêu trên lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và ở quần thể 
gia súc, gia cầm; tổng đàn vật nuôi lớn, nhất là đàn gia cầm với gần 500 triệu con, 
trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn; thời tiết bất lợi tao điều kiện thuận 
lợi cho các loại mầm bệnh và véc tơ truyền bệnh phát triển; gia tăng buôn bán, vận 
chuyển động vật, sản phẩm động vật. Nguy cơ dịch CGC A/H5N1 và A/H5N6 tiếp 
tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao, cần khẩn trương kiểm soát dịch 
bệnh CGC A/H5N1, A/H5N6 đang xảy ra tại các địa phương, đồng thời chủ động 
ngăn chặn các chủng vi rút CGC xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. 
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Phần A. Bệnh Cúm gia cầm  

1. Khái niệm về bệnh 

a) Bệnh Cúm gia cầm (Avian Influenza) là một bệnh truyền nhiễm ở loài 
chim (bao gồm cả gia cầm và chim hoang dã) và động vật có vú (bao gồm cả 
người); gây ra do vi rút cúm típ A thuộc họ Orthomyxoviridae, chứa ARN, có vỏ 
bọc bằng lipit. Trên vỏ bọc có hai loại kháng nguyên H (Hemagglutinin) và N 
(Neuraminidase). Kháng nguyên H có 16 subtype đánh số thứ tự từ H1 đến H16 và 
kháng nguyên N có 09 subtype được đánh số thứ tự từ N1 đến N9. Tuỳ theo chủng 
vi rút gây bệnh, ký hiệu của subtype H và N được chỉ định cho chủng vi rút đó. Ở 
Việt Nam hiện nay đã xác định chủng vi rút gây bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao 
là H5N1 và H5N6. Trong chăn nuôi, gà thường bị mắc bệnh rất nặng, vịt thường 
mang mầm bệnh nhưng ít khi có biểu hiện triệu chứng lâm sàng và là nguồn chủ 
yếu gieo rắc mầm bệnh ra môi trường. Một số chủng vi rút cúm gia cầm không gây 
bệnh cho gia cầm nhưng có thể lây truyền bệnh cho người và gây tử vong ở người 
(vi rút cúm A/H7N9). 

b) Sức đề kháng của vi rút: Vi rút thường sống lâu hơn trong không khí ở độ 
ẩm thấp và trong phân ở điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Vi rút có thể sống tới 
35 ngày trong chuồng nuôi có nhiệt độ thấp, tới 3 tháng trong phân gia cầm mắc 
bệnh. Vi rút dễ dàng bị tiêu diệt ở nhiệt độ 700C trong 05 phút. Trong tủ lạnh và tủ 
đá, vi rút có thể sống được vài tháng. Chất sát trùng thông thường như: xút 2%, 
phoóc-môn 3%, crezin 5%, chloramin B 3%, iodin 1%, halamid 20%, cồn 700 - 
900, vôi bột hoặc nước vôi 10%, nước xà phòng đặc,... 

2. Nguồn bệnh và đường truyền lây 

a) Loài mắc: Động vật mắc bệnh cúm gia cầm là các loài gia cầm như gà, gà 
tây, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, bồ câu, đà điểu, chim hoang dã và động vật có vú 
thuộc mọi lứa tuổi. Đặc biệt vi rút có thể lây nhiễm và gây bệnh cho người.  

b) Nguồn bệnh: Vi rút có trong hầu hết các cơ quan nội tạng của động vật 
mắc bệnh, có nhiều trong phân, dịch tiết như nước mũi và nước bọt của con vật 
mắc bệnh. Trong thiên nhiên, các loài chim di trú, thủy cầm hoang dã mang trùng 
vi rút cúm là nguồn lây lan dịch bệnh chủ yếu cho gia cầm nuôi. Trong chăn nuôi, 
thủy cầm mang trùng vi rút cúm được xem là nguồn lây nhiễm bệnh chính cho gia 
cầm nuôi nhốt.  

 c) Đường truyền lây: Trong cơ thể gia cầm mắc bệnh, vi rút cúm được nhân 
lên trong đường hô hấp và đường tiêu hoá, sau đó được bài thải qua phân, nước 
mũi và nước bọt. Thời kỳ lây truyền thường trong vòng từ 3 đến 5 ngày, có khi kéo 
dài đến 7 ngày kể từ khi có triệu chứng của bệnh. Sự truyền lây bệnh được thực 
hiện theo 2 phương thức là trực tiếp và gián tiếp. 

- Lây trực tiếp: Do gia cầm mẫn cảm tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh cúm 
hoặc động vật mắc bệnh, động vật mang trùng vi rút cúm, từ đó vi rút cúm xâm 
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nhập vào cơ thể thông qua các chất bài tiết từ đường hô hấp hoặc qua phân, thức ăn 
và nước uống bị nhiễm vi rút cúm. 

- Lây gián tiếp: Qua những dụng cụ chăn nuôi, thức ăn, nước uống, lồng 
nhốt, quần áo, phương tiện vận chuyển,... bị nhiễm phân, dịch tiết có chứa vi rút 
cúm của động vật mắc bệnh bài thải ra. 

3. Triệu chứng lâm sàng 

Gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao có thời gian ủ bệnh ngắn, 
thường từ 01 đến 03 ngày và có thể dài hơn tuỳ theo độc lực của vi rút. Do vậy, gia 
cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột và không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. 
Tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn trong vòng vài ngày; gia cầm đi không 
bình thường, loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám; có các 
biểu hiện ở đường hô hấp như ho, khó thở, sổ mũi, chảy nước mũi, hắt  hơi, thở 
khò khè, viêm xoang, sưng viêm mí mắt, chảy nhiều nước mắt, nhiều con sưng 
khớp; sưng phù đầu và mặt, sưng mí mắt, mào và tích tím tái; xuất huyết dưới da, 
đặc biệt ở những chỗ da không có lông; tiêu chảy, phân loãng màu trắng hoặc trắng 
xanh, ở những con đang đẻ năng suất trứng giảm rõ rệt, có trường hợp đẻ trứng 
không có vỏ. 

4. Bệnh tích:   

Khí quản xuất huyết, đọng nhiều dịch rỉ viêm, túi khí dày đục, có ổ cazein, 
phổi viêm xuất huyết; dạ dày tuyến xuất huyết, manh tràng, ruột non xuất huyết, 
hậu môn xuất huyết, gan, lách, thận sưng hoặc xuất huyết; màng bao tim, cơ tim 
xuất huyết; tim nhão, bao tim chứa nhiều dịch thẩm xuất màu vàng; buồng trứng, 
dịch hoàn xuất huyết; màng não xung huyết, một số xuất huyết dưới da chân. 
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Phần B. Giải pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm  

I. Giải pháp sử dụng vắc xin 

1. Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin 

1.1. Đối tượng tiêm phòng 

a) Trang trại, cơ sở nuôi gia cầm tập trung: Gia cầm giống, gia cầm trứng 
thương phẩm, gia cầm nuôi thịt với thời gian nuôi trên 45 ngày. 

b) Đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình: Gà, vịt, ngan, chim cút và 
một số đối tượng gia cầm mẫn cảm khác do cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 
địa phương xác định. 

1.2. Phạm vi tiêm phòng 

Khu vực có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao do cơ quan quản lý chuyên 
ngành thú y địa phương xác định. 

1.3 Thời gian tiêm phòng 

a) Tổ chức tiêm phòng theo quy trình nuôi và định kỳ tiêm phòng bổ sung 
cho đàn gia cầm nuôi mới, đàn gia cầm hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ hoặc 
theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương; 

b) Liều lượng, đường tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc-xin. 

1.4. Căn cứ vào thông báo chủng vi rút lưu hành tại thực địa, cơ quan quản 
lý chuyên ngành thú y địa phương xác định đối tượng, phạm vi tiêm phòng và 
chủng loại vắc-xin sử dụng để phòng, chống bệnh Cúm gia cầm cho phù hợp.  

1.5. Căn cứ vào điều kiện chăn nuôi, khí hậu thời tiết, đặc điểm của từng 
vùng, miền, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả tiêm phòng. 

2. Tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch xảy ra 

2.1. Khi có ổ dịch Cúm gia cầm xảy ra, tổ chức tiêm phòng cho gia cầm 
khỏe mạnh tại các thôn, ấp, bản nơi xảy ra dịch; đồng thời tổ chức tiêm phòng bao 
vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia cầm mẫn cảm tại các thôn, 
ấp, bản chưa có dịch trong cùng xã và các xã tiếp giáp xung quanh xã có dịch. 

2.2. Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia 
tiêm phòng phải là nhân viên thú y hoặc người đã qua tập huấn về tiêm phòng. 

2.3. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương hướng dẫn, quản lý, 
thực hiện tiêm phòng và giám sát việc tiêm phòng. 

3. Nghiên cứu vắc xin mới  

      Hiện nay công ty NAVETCO đã thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn 
thiện quy trình sản xuất vắc xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng chống 
bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam”. Đây 
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là vắc xin cúm đầu tiên do Việt Nam tự nghiên cứu và được Công ty cổ phần thuốc 
thú y Trung ương sản xuất với tên thương phẩm NAVET-VIFLUVAC và được 
đánh giá có chất lượng tốt thể hiện ở các mặt như: Vắc xin có tính phổ rộng; chất 
lượng nhũ ổn định sau sản xuất cũng như trong suốt thời gian bảo quản; độ dài 
miễn dịch của vắc xin kéo dài ít nhất được 6 tháng; độ dài bảo quản kéo dài ít nhất 
18 tháng; dễ áp dụng và dễ sử dụng trong thực tế sản xuất, dễ dàng sản xuất được 
quy mô lớn và đáp ứng được nhu cầu với số lượng lớn vắc xin. Kết quả thử nghiệm 
tại các trang trại gia cầm ở Hải Phòng và một số địa phương đều vượt ngưỡng yêu 
cầu. Hiện NAVETCO đang triển khai sản xuất 2 loại vắc xin cúm gia cầm (Navet-
Vifluvac và Navet-Fluvac 2) và với nguồn lực hiện có, Công ty có khả năng sản 
xuất, cung ứng đủ nhu cầu tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm ở nước ta do các 
biến chủng khác nhau của vi rút cúm A/H5N1 và A/H5N6 gây ra. 

4. Cách sử dụng một số loại vacxin phòng bệnh cúm gia cầm hiện nay  

4.1. Vắc xin cúm gia cầm NAVET – VIFLUVAC (Navetco)  

Tên vắc xin: vắc xin cúm gia cầm NAVET - VIFLUVAC phụ týp (subtype) H5N1 
cho gia cầm vịt khỏe mạnh. 

Đặc điểm: vắc xin được chế từ chủng NIBRG-14 (được tạo ra từ chủng H5N1 
A/Vietnam/1194/2004 và chủng H1N1 A/PR/8/34 bằng kỹ thuật di truyền ngược). 
Chủng vắc xin được nuôi cấy trên phôi gia cầm và được vô hoạt 
bằng formalin. Vắc xin có màu trắng sữa, dạng nhũ dầu đồng nhất, được đóng 
trong lọ 20 ml, 50ml và 100 ml. 

Chỉ định: Phòng bệnh cúm cho gia cầm do vi rút cúm gia cầm H5N1 nhánh 1 
(Clade 1) và nhánh 2.3.2.1 (nhóm A) gây ra và phòng bệnh cúm cho vịt do vi rút 
cúm gia cầm H5N1 nhánh 1 gây ra. Chỉ sử dụng vắc xin cho gà, vịt khoẻ mạnh. 

Cách dùng: Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da ở vị trí 1/3 phía dưới, sau cổ. 

Liều lượng và đường tiêm: 

Phòng bệnh cho gà: 

- Gia cầm từ mẹ chưa tiêm vắc xin được tiêm lúc 14-21 ngày tuổi: tiêm 1 mũi vào 
dưới da cổ phía trên, phần gần với cơ thể, tiêm liều 0,5 ml/con. 

- Gia cầm con từ mẹ có tiêm vắc xin cúm được tiêm lúc 21 - 28 ngày tuổi, liều 
0,5ml/con; sau đó cứ 4 tháng phải tiêm nhắc lại một liều 0,5ml/con. 

- Gia cầm giống gia cầm đẻ: liều 0,5ml/con và nhắc lại sau 6 tháng. 

Phòng bệnh cho vịt: 

- Vịt từ 14 - 35 ngày tuổi: tiêm 1 mũi dưới da giữa cổ phía trên, phần gần với cơ 
thể, tiêm liều 0,5ml/con, trong trường hợp cần thiết có thể tiêm nhắc lại sau 14-21 
ngày tiêm nhắc lại mũi thứ 2 với liều 1ml/con. 

- Vịt trên 35 ngày tuổi: tiêm 1 mũi vào cơ ngực với liều 1ml/con. 

- Vịt giống và vịt đẻ, liều 1ml/con và nhắc lại sau 6 tháng. 
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Bảo quản vắc xin: từ 2-8°C, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, không được 
đông lạnh vắc xin, vắc xin chỉ được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản 
xuất. 

Những chú ý khi sử dụng vắc xin: 

- Không dùng vắc xin cho gà, vịt bị bệnh cúm gia cầm hay ốm yếu. 

- Kiểm tra kỹ vắc xin trước khi tiêm, loại bỏ lọ bị vỡ, bị đông băng, có vẩn đục 
hoặc bị phân lớp, lọ hết hạn sử dụng. 

- Để vắc xin đạt nhiệt độ phòng (khoảng 25°C) và lắc kỹ trước khi tiêm, lọ vắc xin 
chỉ được sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi mở nắp. 

- Thường xuyên thay kim sau trong quá trình tiêm. 

- Không sử dụng thịt gà, vịt trong vòng 14 ngày sau khi được tiêm vắc xin. 

- Vắc xin phải do nhân viên thú y tiêm. 

4.2. Vắc xin Navet - Fluvac 2 

Vắc xin Navet - Fluvac 2 được sản xuất bằng cách nuôi cấy các chủng vi rút 
NIBRG-14, A/Hubei/1/2010-PR8-IDCDC-RG30 vào phôi trứng gà 9-10 ngày tuổi 
và được làm vô hoạt bằng formalin. Vắc xin thành phẩm ở dạng nhũ dịch, đồng 
nhất, màu trắng ngà, khi sử dụng có khả năng tạo miễn dịch nhanh sau 2 tuần tiêm 
và độ dài miễn dịch là 6 tháng. Vắc xin này được khuyến cáo dùng phòng bệnh 
cúm A/H5N1 và A/H5N6 cho gà, vịt, vịt trời nuôi, ngan, chim cút. 

Công dụng: Dùng phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5N1 clade 1, clade 1.1 và 
clade 2.3.2.1a, clade 2.3.2.1c và subtype H5N6 cho gà, vịt, ngan (vịt xiêm) và chim 
cút khoẻ mạnh. Vắc xin tạo miễn dịch sau khi tiêm 14 ngày và thời gian bảo hộ 
được 6 tháng. 

Cách dùng:  

Tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ). 

 Phòng bệnh cho gà: 

o Tiêm vắc xin lần đầu cho gia cầm con ở 14-21 ngày tuổi,  
liều 0,5 ml/ con. Trong vùng có nguy cơ cao bệnh  
dịch cúm gia cầm, có thể tiêm nhắc lại sau 2-3 tuần  
sau mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5 ml/ con. 

o Gia cầm giống, gia cầm đẻ: liều 0,5 ml/ con và cứ 6 tháng tiêm  
vắc xin nhắc lại một lần. 

 Phòng bệnh cho chim cút:  

o Tiêm vắc xin cho chim cút ở 3-4 tuần tuổi, liều 0,5 ml/ con. 

 Phòng bệnh cho vịt: 
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o Vịt từ 14 - 35 ngày tuổi, liều 0,5 ml/ con. Tiêm nhắc lại sau 14 - 21 
ngày sau mũi tiêm đầu tiên. 

o Vịt trên 35 ngày tuổi: 1 ml/ con. 

o Vịt giống và vịt đẻ: liều 1 ml/ con và cứ 6 tháng tiêm vắc xin nhắc lại 
một lần. 

 Phòng bệnh cho ngan (vịt xiêm): 

o Ngan (vịt xiêm) từ 14 - 35 ngày tuổi, liều 0,5 ml/ con. Tiêm nhắc lại 
sau 14 - 21 ngày sau mũi tiêm đầu tiên. 

o Ngan (vịt xiêm) trên 35 ngày tuổi: 1 ml/ con. 

o Ngan (vịt xiêm) giống và ngan (vịt xiêm) đẻ: liều 1 ml/ con và cứ 6 
tháng tiêm vắc xin nhắc lại một lần. 

 Chú ý: Không dùng vắc xin cho gà, vịt, ngan (vịt xiêm), chim cút bị bệnh 
cúm gia cầm hay ốm yếu; Không dùng chai vắc xin đã bị nứt, bật nắp, mất nhãn, 
nhãn không có số lô - ngày sản xuất - hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, có 
hiện tượng tách pha nước; Trước khi dùng, nên để vắc xin đạt đến nhiệt độ phòng 
một cách tự nhiên; Lắc kỹ chai vắc xin trước khi dùng; Sau khi mở, vắc xin chỉ 
sử dụng trong vòng 24 giờ. 

Vắc xin được đóng chai: 50ml chứa 100 liều và 100ml chứa 200 liều. 

Bảo quản:  Ở nhiệt độ từ 2-8OC, không để vắc xin vào ngăn đông, tránh ánh sáng 
mặt trời chiếu trực tiếp. 

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC.  

 4.3. Vắc xin cúm gia cầm H5N1 chủng Re-1 

ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI CÔNG TY ĐẠI HOA NÔNG, TRUNG QUỐC 

Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (VINAVETCO) phân phối  

 Tên Vắc xin: Vắc xin tái tổ hợp vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 chủng Re-
1. 

- Reassortant Avian Influenza (Subtupe H5N1) Vaccine, Inactivated (Strain Re-1) 

Số đăng ký: ZDB-1 

Đặc điểm: Vắc xin được chế tạo bằng cách nuôi cấy vi rút cúm gia cầm H5N1 
chủng Re-1 trong phôi gia cầm SPF. Sau thời gian nhất định, thu hoạch dịch niệu 
nang, vô hoạt với Formalin và đồng nhất cùng với nhũ dầu. Hỗn dịch thu được sử 
dụng để phòng bệnh cúm gia cầm H5N1. Vắc xin chứa vi rút vô hoạt cúm gia cầm 
tái tổ hợp H5N1 chủng Re-1, trước khi vô hoạt, hiệu giá HA của dịch niệu nang ≥8 
log2. 

Vắc xin có màu trắng sữa, dạng nhũ dầu đồng nhất, được đóng trong lọ nhựa 
250ml. 
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Chỉ định: Phòng bệnh cúm gia cầm trên gia cầm do vi rút cúm gia cầm H5N1 
nhánh 1 (clade 1) và nhánh 2.3.2a gây ra. Phòng bệnh cúm gia cầm trên vịt, ngan 
do vi rút cúm gia cầm H5N1 nhánh 1 (clade 1), nhánh 2.3.2a và vi rút cúm gia cầm 
H5N1 thể độc lực cao nhánh 2.3.2b. 

Cách dùng và liều lượng 

 

STT Loại gia cầm Liều tiêm Cách dùng 

1 Gia cầm 2-5 tuần tuổi 0,3ml/con Tiêm dưới da cổ, bắp 

2 Gia cầm trên 5 tuần tuổi 0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, bắp 

3 Vịt ngan 2-5 tuần tuổi 0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, bắp 

4 Ngan trên 5 tuần tuổi 1,5ml/con Tiêm dưới da cổ, bắp 

5 Vịt trên 5 tuần tuổi 1ml/con Tiêm dưới da cổ, bắp 

 

Gia cầm giống, gia cầm đẻ tiêm nhắc lại định kỳ 6 tháng. 

Vịt và ngan tiêm nhắc lại mũi thứ 2 sau mũi thứ nhất 3 tuần, tiêm nhắc lại định kỳ 4 tháng. 

 

 

Bảo quản vắc xin: Ở nhiệt độ 2-8o C, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Hạn sử 
dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Lưu ý khi sử dụng vắc xin: (1) Sử dụng phòng bệnh cho gia cầm khỏe mạnh, không 
dùng cho gia cầm đã nhiễm bệnh hoặc yếu (2) Không để đóng băng (3) Không sử 
dụng khi bao bì bị hỏng trong quá trình bảo quản, khi có dị vật trong lọ vắc xin 
hoặc khi nhũ dầu bị phân lớp (4)Trước khi sử dụng để vắc xin về nhiệt độ phòng, 
lắc đều trước khi tiêm (5) Khi tiêm phải dùng bơm kim tiêm khử trùng, đầu kim 
phải được thay kịp thời, tốt nhất dùng loại kim tiêm một lần (6) Phải dùng hết 
trong 24h sau khi mở lọ vắc xin (7) Ngưng sử dụng 28 ngày trước ngày giết mổ (8) 
Chai lọ đã sử dụng, vắc xin còn sót lại và các dụng cụ phải được khử trùng hoặc 
hủy bỏ theo quy định (9) Phải áp dụng các biện pháp an toàn cần áp dụng khi tiêm 
vắc xin 

Nhà sản xuất: Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine Co., Ltd 

Địa chỉ: Fengying Industrial Park of Zhaoqing High-tech Industrial Development 
Zone, Guangdong Provine, China. 

Điện thoại: +86-20-38490682          Website: www.gddhn.com 

Phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương 1 - 
VINAVETCO 

Địa chỉ: 88 – Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội       Fax: 0438 691 263    
Website: www.vinavetco.com 
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Điện thoại tư vấn:04.22138531      Tư vấn chế phẩm sinh học: 0914.898.355 

Tư vấn bệnh thú y: 0987.761.142   Tư vấn bệnh thủy sản: 0982.169.529 

 

II. Giải pháp giám sát và sử lý gia cầm mắc bệnh 

1. Giám sát bệnh Cúm gia cầm  

1.1. Giám sát lâm sàng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt 
đối với đàn gia cầm mới nuôi, đàn gia cầm trong vùng có ổ dịch cũ, địa bàn có 
nguy cơ cao do cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xác định. 

1.2. Giám sát lưu hành vi rút cúm (thể độc lực cao hoặc chủng vi rút có khả 
năng truyền lây bệnh cho người). 

Lấy mẫu dịch ngoáy hầu họng, dịch ngoáy ổ nhớp, mẫu phân tươi, mẫu bệnh 
phẩm tổ chức để giám sát lưu hành vi rút và giám sát sự biến đổi của vi rút. 

1.3. Giám sát sau tiêm phòng 

a) Giám sát sau tiêm phòng để đánh giá kết quả tiêm phòng và khả năng đáp 
ứng miễn dịch của đàn gia cầm sau khi được tiêm vắc-xin; 

b) Lấy mẫu huyết thanh để xét nghiệm kháng thể sau tiêm phòng; 

c) Thời điểm lấy mẫu: Sau 21 ngày kể từ thời điểm tiêm phòng gần nhất. 

1.4. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm, trong đó có kế 
hoạch giám sát bệnh Cúm gia cầm, bao gồm: giám sát lâm sàng, giám sát lưu hành 
vi rút hoặc giám sát sau tiêm phòng. Việc giám sát được thực hiện theo hướng dẫn 
tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.  

1.5. Trong quá trình giám sát, đàn gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính 
với vi rút cúm gia cầm A/H5N1, A/H5N6 hoặc chủng vi rút cúm có khả năng 
truyền lây bệnh và gây tử vong cho người thì xử lý như đối với ổ dịch Cúm gia 
cầm. 

2. Xử lý gia cầm mắc bệnh 

2.1. Gia cầm bị tiêu hủy trong các trường hợp sau đây: 

a) Đàn gia cầm phát hiện mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia 
cầm thể độc lực cao;  

b) Đàn gia cầm nuôi thả rông xung quanh mà chưa được tiêm phòng vắc xin 
cúm và đã tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh hoặc tiếp xúc với đàn gia cầm có dấu 
hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao; 

2.2. Việc tiêu hủy gia cầm phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét 
nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1 hoặc vi rút cúm A/H5N6 hoặc chủng vi rút 
cúm có khả năng truyền lây bệnh và gây tử vong cho người hoặc được cơ quan 
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quản lý chuyên ngành thú y địa phương kiểm tra, xác minh và kết luận là mắc bệnh 
cúm gia cầm. 

2.3. Việc xử lý gia cầm mắc bệnh theo hướng dẫn, cụ thể là:  

III. Giải pháp chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh   

1. Khái niệm về an toàn dịch bệnh (ATDB) 

ATDB là biện pháp ít tốn kém và rẻ tiền nhất so với chống dịch; Giữ cho gia cầm 
khỏe mạnh và có năng suất cao; Giảm chi phí thuốc thú y, tăng thêm thu nhập cho 
người chăn nuôi; Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm gia cầm có chất 
lượng cao 

1.1. An toàn dịch bệnh trong chăn nuôi là gì? 

An toàn dịch bệnh là việc thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm nguy cơ lây 
nhiễm và phát tán mầm bệnh.  

Để thực hiện được điều này, người chăn nuôi cần phải chấp thuận hàng loạt sự 
thay đổi về thái độ và hành vi của mình để giảm nguy cơ lây nhiễm trong tất cả 
các hoạt động liên quan đến gia cầm, và các sản phẩm của chúng. 

Các biện pháp an toàn dịch bệnh cần được coi là một phần công việc hàng ngày 
của người chăn nuôi. 

1.2. Ba yếu tố cơ bản của an toàn dịch bệnh là: 

a. Cách ly: Cách ly có nghĩa là tạo ra khoảng cách để giữ cho những trại chăn 
nuôi, những con vật không bị nhiễm bệnh tránh xa những trại chăn nuôi, 
những con gia cầm có thể đang bị nhiễm bệnh và các dụng cụ, trang thiết bị 
có thể bị lây nhiễm. 

Cách ly được cho là biện pháp đầu tiên và có hiệu quả tốt nhất để đạt được 
mức độ ATDB cao. Nếu mầm bệnh không thâm nhập được vào chuồng nuôi 
gia cầm, thì không thể xảy ra sự lây nhiễm. 

Để đảm bảo cách ly các trại nuôi cần cách xa nhau, cách xa khu dân cư, cơ 
sở công cộng 

- Cách ly về không gian: Các trại chăn nuôi cần có hàng rào, có cổng luôn 
đóng để hạn chế người lạ, động vật và các dụng cụ bị lây nhiễm xâm 
nhập vào khu vực chưa bị nhiễm bệnh; cần có nơi nuôi cách ly gia cầm 
mới mua về, gia cầm bệnh; cần có nơi chứa và xử lý chất thải riêng, cách 
biệt khu chăn nuôi; cần có vùng đệm (khoảng trống) giữa các chuồng 
nuôi và đường đi, giữa khu chăn nuôi và nơi nuôi cách ly, nơi chứa chất 
thải. 

- Cách ly về thời gian: Đảm bảo thời gian trống chuồng ít nhất 2 tuần giữa 
các đợt nuôi  
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Như vậy cách ly có nghĩa là tạo nên những khoảng cách và hàng rào để 
không có con gì hay vật gì được phép vào ra khu vực chăn nuôi gia cầm trừ 
khi cần thiết. 

b. Vệ sinh: vệ sinh có nghĩa là quét dọn và rửa sạch. 

Vệ sinh quét dọn sạch sẽ chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng hàng 
ngày. 

Quét sạch rác, bụi bẩn, sau đó dùng bàn chải, bùi nhùi và nước cọ rửa những 
dụng cụ nhỏ như ủng, giày dép, dụng cụ chăn nuôi hoặc dùng bơm cao áp 
rửa những thứ lớn hơn như xe cộ, nền sân chơi …Có thể rửa với chất tẩy rửa 
hoặc chất sát trùng để cho hiệu quả tẩy rửa cao hơn. 

Các vật dụng (ví dụ như phương tiện vận chuyển, trang thiết bị chăn nuôi) 
phải vào (hoặc ra) trang trại cần được làm sạch triệt để để loại bỏ những vết 
bẩn nhìn thấy được. Hầu hết mầm bệnh nhiễm trên bề mặt các vật dụng là từ 
phân hoặc từ chất thải. Việc cọ rửa như vậy sẽ làm sạch hầu hết những mầm 
bệnh lây nhiễm.  

 

Có nghĩa là bất kỳ vật dụng nào đi qua hàng rào ngăn cách (cả ra và vào) 
đều phải được vệ sinh, làm sạch cẩn thận. 

Rửa sạch có thể loại bỏ 90% sự nhiễm bẩn 

c. Khử trùng: là việc dùng các hóa chất sát trùng với nồng độ đảm bảo để 
tiêu diệt mầm bệnh. 

Có rất nhiều chất sát trùng có thể diệt mầm bệnh, với điều kiện:  

a) được sử dụng đúng nồng độ (như nhà sản xuất khuyến cáo) 

b) tiếp xúc đủ lâu với bề mặt cần khử trùng đã được vệ sinh, làm sạch  

Tuy nhiên mầm bệnh rất nhỏ, thường nằm ẩn bên trong các vật dụng và dễ bị 
che phủ đi bởi các chất hữu cơ như phân, chất thải, do đó các chất sát trùng sẽ 
không thể ngấm vào bên trong chất bẩn với một nồng độ đủ cao để có thể diệt 
được mầm bệnh và nhiều chất sát trùng có thể bị vô hiệu hóa bởi các chất hữu cơ 
như gỗ hay phân. 

Vì vậy việc sát trùng chỉ hiệu quả khi vật dụng đã được vệ sinh, làm sạch và 
thời gian tiếp xúc với hóa chất đủ lâu (ví dụ khử trùng qua đêm). 

Bước này trong thực tế thường khó thực hiện đúng do đó là bước kém hiệu 
quả nhất và là bước cuối cùng trong ATDB, được áp dụng sau khi đã làm vệ sinh 
cẩn thận bề mặt vật dụng. 

Khử trùng có hiệu quả sau khi rửa sạch có thể loại bỏ 10% còn lại 
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Tóm lại, ATDB trong chăn nuôi là áp dụng các biện pháp cần thiết để không 
cho mầm bệnh thâm nhập vào trang trại chưa nhiễm bệnh. 

 2. Mầm bệnh và đường truyền lây 

2. 1. Giới thiệu về các loại mầm bệnh và các nhóm bệnh chính của gia cầm. 

Mầm bệnh: Các vi sinh vật như vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm có khả năng 
gây bệnh cho gia cầm  

 

Các nhóm bệnh chính: 

Nhóm 
bệnh 

Đặc điểm chính 

Bệnh do 
vi rút 

- Gồm các bệnh như LMLM, Tai xanh, Cúm gia cầm, bệnh 
Viêm thanh khí quản truyền nhiễm, bệnh Dịch tả, bệnh 
Viêm gan gia cầm… 

- Bệnh lây lan nhanh trong đàn, gây tỷ lệ chết cao 

- Đường lây lan chính: hô hấp và tiêu hóa 

- Bệnh không điều trị được bằng kháng sinh 

- Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng vắc xin và đảm 
bảo các biện pháp an toàn dịch bệnh 

Bệnh do 
vi khuẩn 

- Gồm các bệnh như Tụ huyết trùng, E.Coli, 
samolenlosis… 

- Bệnh lây lan, có thể gây chết gia cầm  

- Đường lây lan chính: tiêu hoá và hô hấp  

- Có thể điều trị bằng kháng sinh 

- Cách phòng bệnh tốt nhất là đảm bảo các biện pháp an 
toàn dịch bệnh 

Bệnh do 
ký sinh 
trùng 

- Do các loài sống ký sinh bên trong cơ thể gia cầm như: 
giun, sán, đặc biệt là cầu trùng,… 

- Tác hại của bệnh là làm gia cầm gầy yếu, chậm lớn, đẻ 
kém, tiêu tốn nhiều thức ăn dẫn đến thiệt hại kinh tế; đồng 
thời gây tổn thương cơ quan nội tạng, tạo cơ hội cho các 
mầm bệnh khác xâm nhập  

- Cách phòng bệnh tốt nhất là đảm bảo các biện pháp an 
toàn dịch bệnh và định kỳ tẩy giun sán 

Bệnh do 
nấm, độc 

- Gồm các bệnh như nhiễm  độc tố Aflatoxin, Nấm phối … 

- Bệnh lây lan, có thể gây chết gia cầm 
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tố  - Đường lây lan chính: hô hấp và tiêu hóa 

- Có thể điều trị bằng thuốc trị nấm, hóa chất … 

- Cách phòng bệnh tốt nhất là đảm bảo các biện pháp an 
toàn dịch bệnh 

 

3. Các yếu tố làm lây lan mầm bệnh tại trại chăn nuôi  

3.1. Khi nào thì gia cầm  mắc bệnh 

- Khi có đủ số lượng mầm bệnh gây bệnh cho gia cầm  trong môi trường nuôi 

- Khi sức đề kháng của gia cầm  suy giảm  

3.2. Mầm bệnh đến từ đâu:  

- Chuồng nuôi 

- Gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh 

- Độn chuồng và chất thải chăn nuôi 

- Thức ăn nước uống 

- Xe cộ, trang thiết bị chăn nuôi, máy móc 

- Con người (Công nhân, thú y viên, khách ra vào...) 

- Quần áo giày dép bảo hộ 

- Vật nuôi khác và chim thú hoang 

4. Các yếu tố làm lây lan mầm bệnh tại trại chăn nuôi gia cầm  

TT Mầm 
bệnh đến 
từ 

Thói quen, tập tục chăn nuôi dễ 
làm lây lan mầm bệnh 

Nguy cơ lây nhiễm bệnh 

1 Chuồng 
nuôi 

Gần nhau/ gần nơi ở 

Gần chợ/gần điểm giết mổ/ 
trường học, bệnh viện 

 

Mầm bệnh dễ dàng lây lan 
từ chuồng gia cầm  này 
sang chuồng khác, từ chợ, 
điểm giết mổ, đường xá đi 
lại …vào chuồng gia cầm  

Không có cổng/rào ra vào khu 
chăn nuôi 

Không có biển báo nơi chăn 
nuôi 

Không có hố sát trùng trước 
cửa ra vào khu chăn nuôi 

Không có khoảng trống giữa 

Người lạ, phương tiện vận 
chuyển, gia súc, chim chuột, 
côn trùng ra vào tự do dễ 
dàng mang mầm bệnh vào 
trại  
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khu chăn nuôi và lối đi  

Không có nơi nuôi cách ly cho 
gia cầm  mới mua về, cho gia 
cầm  bệnh  

Gia cầm  bệnh có thể lây 
bệnh cho gia cầm  khỏe  

Không có nơi nuôi gia cầm con 

 

Gia cầm  lớn có thể lây 
bệnh cho gia cầm  con 

Không có nơi chứa và xử lý 
chất thải. 

Mầm bệnh lây lan ra ngoài 
qua chất thải 

Hệ thống thoát nước kém, nước 
thải tù đọng, tràn ngược vào 
trại mỗi khi trời mưa 

Mầm bệnh ra, vào trại qua 
hệ 

thống nước thải 

Chuồng ẩm thấp, kém thoáng 

 

Làm giảm sức đề kháng của 
gia cầm  dẫn đến dễ mắc 
bệnh 

Gia súc , chim, chuột, côn 
trùng ra vào tự do 

Mang mầm bệnh từ bên 
ngoài vào trại và ngược lại 

2 Gia cầm , 
sản phẩm 
gia cầm  
bị bệnh 

- Mua gia cầm , trứng không rõ 
nguồn gốc 

 

Có thể mua phải gia cầm , 
trứng của đàn bố mẹ bị 
bệnh 

- Con giống chưa được tiêm 
phòng bệnh bằng vaccine 

Dễ bị nhiễm các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm 
như Cúm gia cầm, dịch tả ... 

- Chở gia cầm  bệnh chung với 
gia cầm gia cầm khoẻ 

- Chở gia cầm  đi qua vùng 
dịch 

- Không nuôi cách ly khi mới 
nhập về trại 

Gia cầm  bệnh có thể lây 
bệnh cho gia cầm  khỏe 

 

 

 

- Bán gia cầm  thịt không có tổ 
chức  

- Gia cầm  bị bệnh không thông 
báo, bán chạy, vứt xác gia cầm  
chết 

Làm phát tán mầm bệnh ra 
ngoài môi trường 

3 Độn 
chuồng và 

Độn chuồng ở vùng cạnh máng 
uống dễ bị ẩm, ướt 

Tạo môi trường tốt cho 
mầm bệnh phát triển 
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chất thải 
chăn nuôi 

 

Không có thời gian trống 
chuồng giữa các lứa nuôi 

Mầm bệnh lưu giữ trong 
đàn gia cầm  từ lứa này 
sang lứa khác  

Không vệ sinh, sát trùng tiêu 
độc chuồng nuôi và môi trường 
xung quanh 

Mầm bệnh lưu giữ và phát 
triển khi có điều kiện thuận 
lợi  

Cho chất thải ra môi trường 

Không ủ phân, không xử lý 
chất thải 

Hệ thống thải nước kém 

Làm phát tán mầm bệnh ra 
ngoài môi trường 

4 Thức ăn 
nước 
uống 

 

Sử dụng TĂ thừa của đàn trước Làm lây lan mầm bệnh  

Dùng thức ăn ẩm mốc, thức ăn 
quá hạn sử dụng 

 

Gia cầm  không ăn được, 
sức đề kháng giảm. dễ mắc 
các bệnh truyền nhiễm 

Dùng nước uống từ nguồn 
không đảm bảo 

Dễ lây bệnh từ nguồn nước 

 

Dùng nước bẩn, phèn, mặn cho 
gia cầm  uống 

Thiếu nước uống 

Làm sức đề kháng giảm, gia 
cầm dễ mắc các bệnh truyền 
nhiễm 

5 Xe cộ, 
trang thiết 
bị chăn 
nuôi, máy 
móc 

 

Dụng cụ chăn nuôi không vệ 
sinh, sát trùng 

Phương tiện vận chuyển không 
sát trùng tiêu độc 

Lồng vận chuyển không sát 
trùng tiêu độc 

Khay đựng trứng ít khi sát 
trùng tiêu độc 

Mầm bệnh lưu giữ và phát 
tán ra môi trường, lây lan 
vào trại  

6 Con 
người 
(Công 
nhân, thú 
y viên, 
khách ra 
vào...) 

Tiếp khách trong chuồng nuôi 

Người chăn nuôi hay sang 
thăm các trại khác, hay đi chợ  

Đi vào vùng/ trại bị dịch trở về 

 

Dễ dàng mang mầm bệnh từ 
các trại khác, từ chợ về cho 
gia cầm  đang nuôi 

7 Quần áo 
giày dép 

Không có giày dép 

Không có  quần áo chuyên 

Mầm bệnh có thể dính vào  
chân tay, giày dép, quần áo 
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bảo hộ dùng cho chăn nuôi của người chăn nuôi  

8 Vật nuôi 
khác và 
chim thú 
hoang 

Thường được tự do ra vào trại 
và chuồng nuôi 

 

Mầm bệnh có thể theo các 
vật nuôi khác và chim, thú 
hoang vào đàn gia cầm  

9 Chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng 
kém 

Ăn không đủ chất dinh dưỡng 

Thức ăn, nước uống không 
sạch sẽ 

Chuồng nuôi chật chội, kém 
thông thoáng, ẩm thấp, không 
đủ ấm vào mùa đông, đủ mát 
vào mùa hè 

Nuôi mật độ quá đông  

Chăm sóc, nuôi dưỡng kém 
làm giảm sức đề kháng của 
gia cầm , dễ mắc các bệnh 
truyền nhiễm 

 

 

Nuôi chung gia cầm  khác lứa/ 
loài 

Bệnh có thể lây lan từ loài 
này sang loài khác, từ gia 
cầm  lớn sang gia cầm  nhỏ 

10 Các biện 
pháp vệ 
sinh thú y 
phòng 
bệnh  

 

Không tiêm phòng 

Tiêm không đủ liều 

Tiêm không đúng lịch 

Không tiêm gia cầm  đẻ 

Kỹ thuật tiêm không đúng 

Bảo quản vac-xin không đúng 

Gia cầm  không có miễn 
dịch đối với các bệnh truyền 
nhiễm 

 

 

 

Không rửa và sát trùng dụng cụ 
thú y ngay sau khi sử dụng 

Mầm bệnh có thể lây lan 
qua dụng cụ tiêm phòng 

Không ghi chép các số liệu về 
tiêu thụ thức ăn, nước uống, 
sức khỏe đàn gia cầm  hàng 
ngày 

Không phát hiện kịp thời 
các biến động bất lợi của 
đàn gia cầm  

 

Tự mua thuốc chữa khi gia cầm  
bị bệnh 

Làm tình trạng dịch bệnh 
phức tạp lên    

 

5. Các biện pháp an toàn dịch bệnh nhằm giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho gia 
cầm   

TT Mầm bệnh 
có thể đến 

từ 

Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho gia 
cầm 
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1 Chuồng 
nuôi 

Trại cách xa nhau, cách xa khu dân cư, cơ sở công cộng 

Có hàng rào, có cổng đóng mở được 

Cổng luôn đóng để người lạ, gia cầm không ra vào trại 

Có khu nuôi cách ly. Nuôi cách ly gia cầm mới mua về, 
cách ly GSGC úm, bệnh. 

Quy hoạch nơi chứa và xử lý chất thải riêng, cách biệt khu 
chăn nuôi 

Nên có vùng đệm (khoảng trống) giữa các chuồng nuôi và 
đường đi, giữa nơi nuôi cách ly, nơi chứa chất thải với 
chuồng nuôi. Không cho chó, mèo, gia súc thả rông vào 
vùng đệm. 

Chuồng nuôi gia cầm cần được xây dựng có mái chắc 
chắn, hệ thống thoát nước tốt, có độ nghiêng nền chuồng 
dễ dọn rửa, có nền cao, thoáng mát, có lưới ngăn chim 
hoang dã. 

Cần có đủ trang thiết bị chiếu sáng và thông gió  

Chuồng trại đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát về mùa 
khô, ấm áp về mùa mưa 

Có hố sát trùng trước lối vào trại. Đảm bảo hố thường 
xuyên có chất sát trùng 

Thay đổi giày ủng khi ra vào trại 

Bố trí nơi rửa tay và rửa dụng cụ và có hệ thống thoát nước 
tốt ngay ở cổng trại. 

2 Gia cầm , 
sản phẩm 
gia cầm  bị 
bệnh 

Mua gia cầm  có nguồn gốc rõ ràng 

Chỉ mua gia cầm  từ những trại được kiểm dịch không có 
các bệnh do virut và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
khác 

Gia cầm  giống cần được tiêm phòng đầy đủ 

Không chở gia cầm  khoẻ chung với gia cầm  bệnh.  

Không chở gia cầm  đi qua vùng dịch  

Nuôi cách ly 2 tuần khi mới nhập gia cầm  về trại 

Không vứt xác gia cầm  chết ra ngoài môi trường 

Có trang thiết bị cho vệ sinh và tiêu hủy gia cầm  chết 
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3 Độn 
chuồng và 
chất thải 
chăn nuôi 

 

Chuồng nuôi cần được vệ sinh quét dọn hàng ngày  

Độn chuồng cần khô và sạch.  

Độn chuồng cần được thay mới mỗi khi thay lứa gia cầm  
khác 

Chuồng nuôi cần được vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và để 
trống ít nhất 2 tuần sau khi chuyển hết gia cầm đi 

Định kỳ sát trùng tiêu độc chuồng nuôi và môi trường xung 
quanh 

Môi trường xung quanh chuồng nuôi cần sạch sẽ, không có 
rác thải 

Chất thải, độn chuồng cần được thu gom, xử lý để không bị 
ruồi bâu 

Thường xuyên dọn cỏ và thau rửa đường ống thoát nước 

4 Thức ăn 
nước uống 

 

Thức ăn thừa của đàn trước không nên dùng lại. 

Chỉ cho ăn thức ăn mới, không bị ẩm mốc, không quá hạn 
sử dụng, không bị nhiễm bẩn bởi bất cứ loại gia cầm  hoặc 
chim hoang dã, chuột bọ nào 

Sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan cho gia cầm  uống 

Không cho uống nước bẩn, phèn, mặn ở kênh, rạch, sông... 

Không để gia cầm  thiếu nước uống 

5 Xe cộ, 
trang thiết 
bị chăn 
nuôi, máy 
móc 

 

Dụng cụ cho ăn và cho uống cần dễ rửa và sát trùng 

Dụng cụ chăn nuôi cần vệ sinh sạch sẽ hàng ngày  

Có dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi riêng cho gia cầm  mới 
nhập về hoặc gia cầm  bệnh. 

Mỗi khi thay đàn mới, dụng cụ chăn nuôi cần được vệ sinh 
sát trùng kỹ hơn 

Quy hoạch nơi bốc dỡ hàng hóa bên ngoài trại, do đó các 
phương tiện vận chuyển sẽ không được phép vào khu vực 
chăn nuôi 

Phương tiện vận chuyển cần được thiết kế sao cho dễ vệ 
sinh và sát trùng 

Có thiết bị phun hoặc nhúng dùng để sát trùng phương tiện 
vận chuyển vào trại 

Lồng đựng gia cầm , khay đựng trứng cần được vệ sinh sát 
trùng trước khi đưa vào trại  
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6 Con người 
(Công 
nhân, thú y 
viên, 
khách ra 
vào...) 

 

Người chăn nuôi không nên đến các trại khác, đi chợ gia 
cầm   sống. 

không đi vào vùng/ trại gia cầm  bị bệnh, không tiếp xúc 
với gia cầm  bị bệnh. 

Có vòi nước và xà phòng để rửa tay trước và sau khi vào 
khu vực chăn nuôi 

Khách tham quan không nên đi vào chuồng nuôi 

Người chăn nuôi không tiếp khách trong chuồng nuôi,  

Người chăn nuôi cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay 
với xà phòng sau khi bắt gia cầm , cầm các sản phẩm gia 
cầm , các chất thải và sau khi dọn rửa các trang thiết bị 
chăn nuôi 

Người chăn nuôi không uống, ăn hoặc hút thuốc trong khi 
bắt gia cầm , cầm các sản phẩm gia cầm  hoặc chất thải 

7 Quần áo 
giày dép 
bảo hộ 

 

Người chăn nuôi cần thay giày dép, quần áo bảo hộ trước 
khi vào khu chăn nuôi 

Nên có hố sát trùng để sát trùng giầy dép trước khi vào trại 
và vào chuồng nuôi. Người chăn nuôi và khách tham quan 
cần đi qua hố sát trùng trước khi vào khu vực trại. 

8 Vật nuôi 
khác và 
chim thú 
hoang 

Trại cần có hàng rào và cổng luôn đóng để ngăn vật nuôi 
khác và chim thú hoang ra vào trại 

9 Chăm sóc, 
nuôi 
dưỡng  

Cho ăn uống đầy đủ, sạch sẽ 

Chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi đầy đủ để đảm bảo mật độ 
nuôi không quá cao. 

Có bạt che, quạt thông gió và ánh sáng cho chuồng nuôi 

Đảm bảo trong chuồng khô, thoáng, mát, sạch 

Chỉ nuôi 1 loài/1 lứa tuổi trong cùng một chuồng 

10 Các biện 
pháp vệ 
sinh thú y 
phòng 
bệnh  

 

 

Có đủ trang thiết bị cho bảo quản vắc xin, thuốc thú y, hóa 
chất sát trùng, dụng cụ tiêm phòng 

Thực hiện chương trình phòng bệnh bao gồm cả việc tiêm 
phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong vùng cho 
tất cả các loại gia cầm  

Tiêm đủ liều, đúng lịch, đúng kỹ thuật 

Bảo quản vaccine đúng yêu cầu kỹ thuật 
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Dụng cụ thú y như các bộ syrin, dao kéo mổ khám,… cần 
được rửa và sát trùng ngay sau khi sử dụng 

Giám sát tích cực hàng ngày, ghi chép tình trạng sức khỏe 
đàn gia cầm , số gia cầm  chết 

Liên hệ ngay với cán bộ thú y để tư vấn về chuyên môn và 
thực hiện các biện pháp cần thiết khi có gia cầm  bị bệnh 

 

6. Giải pháp tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 

Nhằm thực hiện công văn 1558 ngày 21/3/2021 của Bộ NN&PTNT, 

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng 
nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh được yêu cầu triển khai để tiêu diệt 
các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 30/3/2021  

6.1. Nguyên tắc vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp. Hóa 
chất sát trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; phải phù hợp với đối 
tượng khử trùng tiêu độc; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, 
tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh.Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm 
sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa). 
Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm 
pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích. 

6.2. Loại hóa chất sát trùng 

Hóa chất sát trùng trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt 
Nam.Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa.Loại hóa chất sát trùng 
khác theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương. 

6.3. Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

Cơ sở chăn nuôi động vật tập trung. Hộ gia đình có chăn nuôi động vật.Cơ sở ấp 
nở gia cầm, thủy cầm. Cơ sở giết mổ động vật. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, 
sản phẩm động vật. Chợ buôn bán động vật sống và sản phẩm động vật ở dạng tươi 
sống. Địa điểm thu gom động vật sống và sản phẩm động vật để buôn bán, kinh 
doanh, nơi cách ly kiểm dịch động vật. Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật 
mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải 
của động vật.Trạm, chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm soát ổ dịch. Phương tiện 
vận chuyển động vật và sản phẩm động vật. Căn cứ đặc điểm cụ thể của địa 
phương, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xác định khu vực có ổ 
dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao cần phải vệ sinh, khử trùng tiêu độc. 

6.4. Tần suất thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng  

Đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung: Định kỳ vệ sinh khu vực chăn nuôi, 
định kỳ thực hiện tiêu độc khử trùng theo lịch của cơ sở và theo các đợt phát động 
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của địa phương; Hộ gia đình có chăn nuôi động vật: Định kỳ vệ sinh khu vực chăn 
nuôi và thực hiện tiêu độc khử trùng theo các đợt phát động của địa phương; Cơ sở 
ấp nở gia cầm, thủy cầm: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt ấp nở và 
theo các đợt phát động của địa phương; Cơ sở giết mổ động vật: Định kỳ vệ sinh, 
tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ động vật; Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, 
sản phẩm động vật: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; Địa 
điểm thu gom, chợ buôn bán động vật sống và sản phẩm động vật: Vệ sinh, tiêu 
độc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật sau mỗi phiên chợ. 
Nơi cách ly kiểm dịch động vật phải định kỳ thực hiện vệ sinh và tiêu độc khử 
trùng ít nhất 01 lần trong tuần trong thời gian nuôi cách ly động vật; Phương tiện 
vận chuyển động vật và sản phẩm động: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau 
mỗi lần vận chuyển; Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản 
phẩm động vật mang mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật: 
Vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau khi hoàn thành việc xử lý, chôn lấp và theo các đợt 
phát động của địa phương; Trạm, chốt kiểm dịch động vật: Vệ sinh, tiêu độc khử 
trùng đối với phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua trạm 
kiểm dịch; Chốt kiểm soát ổ dịch: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng hằng ngày đối với 
phương tiện vận chuyển đi qua chốt trong thời gian có dịch./. 


