


1-باید تحت نظارت یک تیم حرفه ای انجام پذیرد. 
2-    باید جهت کاهش استرر  کترترید دستریاری در

 .جتعیت پرندگان صورت گیرد
3-    عتلیات کشرار باید حری االمیان در هتتان محت

 .آلوده ودور از دید مردم باشد
4- تتام وسای  با کیفیت اسراندارد ودر دسرر  باشد. 
5-     تتام موارد حفاظری باید در تتیم کشترار رعایتت

 .گردد
6-   پرندگان بیتتار   پرنتدگان در   :ترتیب کشرار شام

معرض تتا  وسپس سایر پرنتدگان موجتود رعایتت    
  .گردد

 

 



1-خودداری از تماس با پرندگان اهلی ووحشی 
2- پس از تماس با پرندگان  )شستشوی دست با آب وصابون

 (ومحصوالت آنان 
3- اطالع به مرکز  : در صورت دیدن تلفات در محل زندگی

 بهداشت
4-  توجه به توصیه های مسئولین بهداشتی 
5-  نگهداری پرندگان اهلی در داخل قفس 
6- عدم به آغوش گرفتن پرندگان توسط کودکان 



7-  ،درصورت داشتن تب ، سردرد،گلودرد
عدم خود درمانی ....سرفه یا اسهال

 ومراجعه به پزشک
8- درجه به غذاهای حاوی  70حرارت

 گوشت ماکیان
9-  خودداری از مصرف تخم مرغ شل یا نیم

 پز
10- پخته شدن تخم مرغ بصورت کامل 



1- محافظت نمود.... در پاکسازی باید از چشمها، دستها و . 
2- پرندگان مرده در زیر خاک دفن شود . 
3-   پاکسازی طوری باشد که هیچ اثری از پر ویا مدفوع در

 .  محل باقی نماند 
4-  در پاکسازی النه پرندگان، جهت رفع آلودگی در

 .  شستشو از مواد دترجنت استفاده کرد 
5-  محل دفن اول باید با پاشیدن آب مرطوب شود وباید

 اجساد در عمق یک متری دفن گردد  

 

 



 به ویژه کارشناس )همکاران تیم بهداشتی
در مراحل پاکسازی و عملیات ( بهداشت محیط 

دفن باید کلیه دستورالعملها وبخشنامه های 
جاری را مدنظر قرار داده و به کلیه جوانب دید 

 کارشناسی داشته باشد 
 در عملیات دفن قطعا باید محل دفن مورد تایید

مقامات بهداشتی بوده و از نظر آلودگی ،آبهای 
 .  سطحی وزیر زمینی را تهدید ننماید 



   کارشناس بهداشتی باید در عملیاات دفان
مجهز به کلیه وسایل حفاظت فردی باوده و  
به اصول کامل گندزدایی آشنا ومسلط باشد 

 . 
    چگونگی استفاده از ماواد گنادزدا حاا ز

 . اهمیت میباشد 


