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الطيور؟ أنفلوانزا مرض ماهو

الطيور يصيب فيروسي مرض الطيور أنفلوانزا
حاالته أقصى في يتسبب أن ميكن الداجنة.

خالل قطيع الدواجن من كبير تفوق عدد املرضية
من إصابته. ثالثة أو يومني

املعدية اخلطيرة الطيورمن األمراض أنفلونزا تعد
املصالح لدى إجباريا بها التصريح يجب التي و

الرسمية. البيطرية

العدوى انتشار طرق ماهي
ضيعات داخل املرض أعراض و

الدواجن؟ تربية

داخل الطيور أنفلونزا مرض فيروس ينتقل أن ميكن
أو الطيور املريضة، عبر لتربية الدواجن ضيعة

أو فضالت األشخاص، أو أو املعدات، النقل، وسائل
الدواجن. وبقايا

في موت مفاجئ الطيور ويتسبب مرض أنفلونزا
الدواجن. لقطيع وسريع

داخل الوقاية طرق ماهي
الضيعة؟

املعنية على والسلطات املهنيني من كل يحرص
و النظافة بشكل تطبيق مقتضيات الصحة

تتسبب أن شأنها العوامل التي من كل ضد صارم
املرض. انتقال في

الفيروس؟ ينتقل كيف

ينتقل بسرعة

ينتقل في ضروف جد خاصة
واملستمر املباشر بواسطة اإلتصال

مصابة دواجن مع

موجود غير اإلنتقال

ب اإلتصال املرجو املعلومات للمزيد من مرض خطر إلنتقال هناك هل
ضيعات إلى الطيور أنفلونزا

ببالدنا؟ الدواجن تربية

أنفلونزا ملرض ميكن أن تتعرض جميع البلدان إن
يبقى ظهوره باملغرب احتمال غير أن ، الطيور

التالية لألسباب نظرا ظعيفا

تخظع مغلقة و أماكن في متارس الدواجن تربية ـ
صارمة ملراقبة

من لإلستهالك املعروضة الدواجن منتوجات ـ
مستوردة غير و محلي إنتاج

وهي واخلنازير، والبط لإلوز املكثفة التربية ـ انعدام
املرض تفشي على املساعدة الوسائل أبرز من

أو ال... اإلنفلوانزا بوجود

حلوم استهالك يشكل ال باملرض، املصابة البلدان في حتى
املسبب ألن الفيروس خطر. أي طهيهم بعد والبيض الدواجن

حرارة درجة اليقاوم ألنفلونزا الطيور

من الطهي واحدة دقيقة C°100 خالل
الطهي من خمس دقائق خالل 60°C

فإن هذا على زيادة
حموضة املعدة
كذلك تقضي
الفيروس على

تتساءلون؟ زلتم ال هل

الدواجن لقطاع البيمهنية الفيدرالية
sa@menara.ma

زوال إميل شارع 125ـ123
البيضاء الدار 20300
Tél. 022 54 24 88/89
 Fax. 022 44 22 76

صوفافت سيفا
cevamaroc@ceva.com

ب39 ص صالح أوالد املنطقة الصناعية
البيضاء الدار بوسكورة  

/Tél. 022 32 04 94
 Fax. 022 33 41 39

2006 مارس حينه، املتوفرةفي املعلومات على استنادا ذا املطوي
ه داد

اص مت

سليمة الوطنية الدواجن منتوجات
لإلستهالك وصاحلة وصحية

ليس هناك أي خطر على
الداء بهذا املستهلك لإلصابة

الدواجن منتوجات طهي مامت إذا
تناولها. قبل بيض...) ، (حلم


