ادارة الصحة العامة
قـسـم صـحـة البـيـئــة
مجموعة صحة المياه والمؤسسات
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التاريخ 2002/2/51 :م

اإلشتراطات الصحية الخاصة بإنشاء مزارع الدواجن
أوال:الموقع :
 -1تنشأ المزارع في المناطق التي تحددها وزارة شئون البلدديات والجهدات المننيدة ارىدر
وتوافق عليها إلقامة المشروع ىارج نطاق المنطقة السكنية والتوسد السدكاني المسدتقبلي
لفترة ال تقل عن عشر سنوات .
ً
 -7يجب أن يكون موق المزرعة بنيدا عن الوحدات والقسائم السدكنية والمسداجد والمددار
والمستشفيات ومصادر وموارد المياه وبرك السباحة والمرافدق الخدميدة ارىدر بمسدافة
ال تقل عن  033متر من جمي الجهات .
ثانيا ً  :االشتراطات الهيكلية العامة للمزرعة :
 -1تحاط المزرعة بسور محكم مثبت على حائط مبني من الطوب اليقل ارتفاعه عدن نصد
متدددر وأن يكدددون لهدددا حدددو بددده محلدددوط تطهيدددر لتطهيدددر عجددديت السددديارات الداىلدددة
والخارجة من المزرعة عند المدىل الرئيسي .
 -7يجددب أن تكددون الميدداه المسددتخدمة مددن مصدددر آمددن وصددالل ليسددتخدال ايدمددي ومطابقددا
للمواصددفات المنتمدددة مددن قبددل صدارة الصددحة النامددة م د تددوفير ىزانددات ميدداه تسددتوعب
االستهيك المطلوب .
 -0يجب ترك مسافة كافية بين كل حظيرة وأىر .
 -4يجددب تسددوية أر المزرعددة لتجنددب تكددون مسددتنقنات بددين الحظددائر بسددبب ارمطددار
وغيرها .
 -0عمددل نظددال صددرل صددحي لتصددري ميدداه اليسدديل بطريقددة صددحية سددليمة توافددق عليهددا
الجهات المننية .
 -6يفضل تطويق المزرعة من الداىل بصفول من ارشجار لتلطي الجو .
 -2توفير محجر صحي لنزط الدواجن المريضدة ومحرقدة للطيدور النافقدة حسدب مواصدفات
الجهات المننية وتكون بنيدة عن الحظائر الدواجن السدليمة ومسداكن والنمداط مد صشدنار
الجهات المننية فور ظهور أعرا مرضية مندية بين الدواجن.
 -8توفير مخازن لألعيل مزودة بقوائم بارتفاع  03سنتيمتر عن االرضية .
 -9توفير مخزن لمندات ومواد التنظي .
ثالثا ً  :مواصفات الحظيرة :
 -1يجب أن تكون مساحة الحظيرة تتناسب أعداد الطيور.
 -7تشدديد غددرل الحظددائر حسددب المواصددفات واالشددتراطات الفنيددة المنتمدددة مددن الجهددات
المننية.
 -0تددوفير مددراور تبريددد لتلطي د الجددو داىددل الحظيددرة وفددي حالددة الحظيددرة الميلقددة تركددب
مراور شافطة بأحجال وأعداد مناسبة.
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رابعا ً  :اشتراطات المرافق والنظافة العامة :
 -1في حاط وجود سكن للناملين يجب أن تتوفر فيده االشدتراطات الصدحية الخاصدة بمسداكن
النماط وأن يبند بقدر كافي عن الحظائر ويمن تسكين عمالة من ىارج المزرعة .
 -7توفير ميبس ىاصة للناملين وتزويدهم بمندات ارمن والسيمة وصشنار الجهات المننية
عن ظهور أي حاالت مرضية مندية بين النماط .
 -0صنشاء دورات مياه وغرل ليستحمال موصدلة بوسديلة صدرل صدحي منتمددة  ،وغدرل
لتييير الميبس تستوعب عدد النماط ( في حالة عدل توفر سكن عماط ) .
 -4توفير أحوا ليسل وتطهير المندات المستنملة في عملية التربية .
 -0التناقددد مدد صحددد ممسسددات مكافحددة الحشددرات والقددوار المرىصددة للقيددال بأعمدداط
المكافحة الدورية .
 -6التخلص من مخلفات وفضيت الطيور دوريا ً وتخزينها بنيداً عن الحظائر .
 -2توفير براميل وحاويات بأحجال مناسبة لجم اروساخ والمخلفات .
 -8االهتمال بالنظافة والتطهير الدوري للمزرعة .
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