
 

 

 

  

 خیر  بله سؤال اول 

   دام های شما مکان تمیز و خشکی برای استراحت دارند؟ آیا 

 

 خیر  بله دوم سؤال 

آیا کارکنان و کارگرهایی که با دام ها سر و کار دارند در حین کار به خوبی آن ها  

 را مقید و جابجا می کنند؟ 

  

 

 خیر  بله سوم سؤال 

کارگرهایی که با دام ها سر و کار دارند به طور مرتب وضعیت  آیا کارکنان و 

 سالمت یا عالئم بیماری در دام ها را چک می کنند؟

  

 

 خیر  بله چهارم سؤال 

آیا در دامپروری خود، محلی چداگانه برای جدا نگه داشتن دام های بیمار  

 دارید؟ 

  

 

 خیر  بله پنجم سؤال 

به درمان جواب نمی دهند مشخص می  آیا در دامپروری، دام هایی که 

 گردند؟ آیا اسم داروهایی که به بهبود دام کمک نکرده اند ثبت می شود؟ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 خیر  بله ششم سؤال 

در صورت کثیف بودن ماشین آالت، وسایل و تجهیزات از ورود آن ها به  آیا 

 دامپروری جلوگیری می کنید؟

  

 

 خیر  بله هفتم سؤال 

وسایل و تجهیزات قبل از ورود یا استفاده برای دام ها،  آیا ماشین آالت، 

 ضدعفونی می شوند؟ 

  

 

 خیر  بله هشتم سؤال 

   آیا هر چند وقت یکبار، قبل از ضدعفونی کردن وسایل آن ها را با آب می شویید؟ 

 

 خیر  بله نهم سؤال 

   برای رفت و آمد افراد به دامداری محدودیت قائل می شوید؟ آیا 

 

 خیر  بله دهم سؤال 

   کارکنان و کارگران شما، به سایر دامداری ها نیز رفت و آمد می کنند؟ آیا 

 

 خیر  بله یازدهم سؤال 

بازدیدکنندگان از دامداری شما، قبل از ورود لباس و کفش خود را  آیا 

 تعویض می کنند؟ 

  

 

 خیر  بله م دوازدهسؤال 

   دام های جایگزین جدید را از منابع مطمئن خریداری می کنید؟آیا 

 

 

 

 



 خیر  بله سیزدهم سؤال 

   آیا قبل از خرید دام، سابقه واکسیناسیون آن را چک می کنید؟

 

 خیر  بله چهاردهم سؤال 

   آیا قبل از خرید دام، وضعیت سالمت آن را چک می کنید؟ 

 

 خیر  بله پانزدهم سؤال 

هفته از سایر دام ها جداگانه    2دام تازه خریداری شده را به مدت حداقل آیا 

 نگه داری می کنید؟ 

  

 

 خیر  بله شانزدهم سؤال 

سایر  و  بروسال مخلوط کردن دام جدید، وضعیت آلودگی آن را به آیا قبل از 

 بیماری های بومی کشور بررسی می کنید؟ 

  

 

 خیر  بله هفدهم سؤال 

   کنید؟ الشه دام های تلف شده یا جنین های سقط شده را طبق اصول امحاء می آیا 

 

 خیر  بله هجدهم سؤال 

   بستر به طور مرتب تمیز می شود؟ آیا 

 

 خیر  بله نوزدهم سؤال 

   جایگاه، کودهای قدیمی را برداشت می کنید؟ آیا قبل از ورود دام های جوان به 

 

 خیر  بله م بیستسؤال 

   آیا با بیماری های دامی رایج در منطقه خود آشنا هستید؟ 

 

 

 



 

 

 

 

 خیر  بله یکم بیست و سؤال 

   آیا دام ها را علیه بیماری های رایج در منطقه واکسینه می کنید؟

 

 خیر  بله دومبیست و  سؤال 

   برنامه ای برای جلوگیری از ورود سگ، گربه و موش به محل دامپروری دارید؟  آیا

 

 خیر  بله سوم بیست و سؤال 

   آیا آب تازه و تمیز در اختیار دام ها قرار می گیرد؟ 

 

 


