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ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

 

PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM 

                      Đường dây nóng     

                 (028) 39 551 361 

Chỉ mua thịt, sản phẩm gia cầm đã 

qua kiểm dịch của cơ quan thú y.  

Chỉ sử dụng sản phẩm gia cầm đã 

được chế biến chín kỹ. Không sử 

dụng tiết canh gia cầm.  

 

 

ĐỐI VỚI NGƯỜI CHĂN NUÔI 

Khi nuôi gia cầm phải đăng ký 

với chính quyền địa phương và 

tuân thủ các điều kiện chăn nuôi 

theo quy định. 

Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc 

khử trùng chuồng trại, dụng cụ 

chăn nuôi; nơi kinh doanh, giết 

mổ gia cầm; nơi kinh doanh sản 

phẩm gia cầm. 

Các trường hợp: Nuôi gia cầm 

trái phép; vận chuyển, giết mổ, 

kinh doanh gia cầm trái phép; 

kinh doanh thịt, sản phẩm gia 

cầm không rõ nguồn gốc, chưa 

qua kiểm dịch của cơ quan thú y 

sẽ bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 
 

PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM 

Khi nuôi gia cầm phải đảm bảo các 

điều kiện chăn nuôi theo quy định. 

Khi phát hiện có gia cầm bệnh, 

chết phải cách ly và báo ngay 

cho chính quyền địa phương, cơ 

quan thú y. Không bán chạy 

hoặc vứt xác gia cầm ra môi 

trường làm lây lan dịch bệnh. 



  
 
 

 Bệnh Cúm gia cầm do vi rút H5N1, H5N6, H7N9, ... gây bệnh cho 

các loại gia cầm và cho con người. 

 Bệnh thường tiến triển nhanh, lây lan rộng, tỷ lệ chết có thể đến 

100% tổng đàn.    

 

  
  
  
 

 

ĐẶC ĐIỂM BỆNH CÚM GIA CẦM 
 

 

Người có nguy cơ nhiễm bệnh  

Cúm gia cầm khi: 

 Tiếp xúc gia cầm bệnh; phân, 

chất độn chuồng, ...  

 Giết mổ, ăn thịt gia cầm bệnh, chết.  

 Sử dụng thịt, trứng gia cầm không 

rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch 

của cơ quan thú y hoặc chưa 

được chế biến chín kỹ. 

TRUYỀN LÂY CÚM GIA CẦM 

Nghiêm cấm vận chuyển, kinh doanh 

gia cầm sống trái phép. 

Nghiêm cấm giết mổ gia cầm tại hộ gia 

đình, kinh doanh sản phẩm gia cầm 

chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y. 

Bỏ ăn, tụ lại  

một chỗ 

Dấu hiệu thần kinh,  

liệt chân 

Sưng, viêm mí mắt Xuất huyết chân 

Chảy dịch nhờn 

Chết đột ngột 
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