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استان ها

مشاهده آنفل�آنزای ف�ق حاد پرندگان در یک مرغداری
مدیر کل دامپزشک� خراسان جن�بی با بیان اینکه پاسخ نم�نه برداری بیماری آنفل�آنزای ف�ق حاد پرندگان از یک واحد مرغداری تخم گذار مثبت شده، گفت: تمام

مرغ ها و تخم مرغ های م�ج�د در بازار تحت نظارت دامپزشک� است و مردم نگران بهداشت� بودن آن نباشند.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، محمد اصغرزاده با بیان این که خراسان جن�بی ۶ سال مت�ال� عاری از آنفل�آنزای ف�ق حاد پرندگان بود، افزود:
امسال با تایید وج�د آنفل�انزای ف�ق حاد پرندگان در یک� از واحدهای مرغ تخمگذار تمام محص�الت این واحد ت�قیف و معدوم شده است. پایش های

کارشناسان دامپزشک� در این واحد تخم گذار قبل از انتشار خبر انجام و نم�نه گیری از مرغ ها و تخم مرغ ها در دو سالن این واحد انجام و نم�نه ها به مشهد
ارسال شده است. با بررس� این واحد تخم گذاری، آنفل�انزای ف�ق حاد پرندگان شناسایی اما قبل از تأیید آزمایش ها تمام محص�الت این واحد ت�قیف و معدوم

شد.

مدیر کل دامپزشک� خراسان جن�بی با بیان این که آنف�النزا به دلیل مشترک بودن میان انسان و حیوان مهم است افزود: تاکن�ن در کش�ر م�ردی از ابتالی
انسان� این بیماری مشاهده نشده است. در حال حاضر رصد و پایش بیماری در محدوده مرغداری در حال انجام است و تنها نگران� ما انتشار این ویروس به
دیگر مرغداری هاست اما سع� کرده ایم م�ض�ع را کنترل کنیم. در محص�ل تخم مرغ ویروس کرونا و سایر ویروس ها در دمای باالی ۵۰ درجه از بین م� رود و

مردم نباید نگران باشند. با پختن کامل تخم مرغ ویروس های م�ج�د در آن از بین م� رود. مرغداران الزم است م�ض�ع امنیت زیست� را رعایت کنند تا با
مشکل� م�اجه نش�یم.

در چند روز اخیر در فضای مجازی خبری مبن� بر آل�ده بودن مرغداری ها و تخم مرغ های استان منتشر و باعث شد مردم از خریدن تخم مرغ خ�دداری کنند.

خراسان جن�بی /

محرز حرفش را پس گرفت

وضعیت بحران� یک استان شمال� با ۴ شهر قرمز | مذاکره با ۲ کش�ر آسیایی برای خرید واکسن

با تجهیزات ن�ین نظافت� محیط خ�درا استریل کنید(ن�ین پاک)

مدیر عامل بزرگ ترین شرکت ت�لید خ�راک دام و طیور شمال بازداشت شد

وب گردی

این کفش طبی چرم طبی�� را باتخفیف ویژه بخر+ارسال رایگان!

به راحت� دالر دربیارید و بزنید به زخم زندگیت�ن!(ثبت نام کنید)

تنها با ۴۲۰ میلیون ت�مان، کلیدِ خ�نه + اقامت در قبرس شمال� رو تح�یل بگیر!
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