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THÔNG BÁO.
V/v Chủ động phòng, chống nắng nóng, dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thực hiện Công văn số 415/ NN&PTNT ngày  28/5/2021 của Phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện Thanh Hà về việc chủ động phòng, chống nắng nóng, dịch 
bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương mùa hè năm 2021 
cường độ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-370C; độ ẩm 
thấp nhất trong ngày phổ biến 30-40%, thường xuyên có hiện tượng thời tiết cực 
đoan, mưa giông sét, …thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 350C từ 8-10 giờ. Diễn 
biến thời tiết phức tạp, những đợt nắng nóng diễn ra gay gắt ảnh hưởng lớn đến sức 
khỏe đàn vật nuôi, nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao.

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, nhằm ổn định phát triển 
sản xuất chăn nuôi trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải,Đề nghị nhân 
viên thú y  và người chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy trình phòng chống dịch bệnh 
chó đàn vật nuôi; cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Đài phát thanh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cộng đồng và của người chăn nuôi trong phòng, chống nắng nóng, 
dịch bệnh và nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau thời gian nắng nóng;

- Khuyến cáo các hộ chăn nuôi cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi, 
chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng như: tăng cường vệ sinh 
sạch sẽ, làm mát, thông thoáng chuồng trại, giãn mật độ nuôi,... Đối với các trang 
trại chăn nuôi có hệ thống chuồng kín cần chủ động đảm bảo ổn định nguồn điện, 
có kế hoạch mua máy phát điện và dự trữ dầu máy để chạy máy phát điện khi không 
có điện lưới, luôn cung cấp đủ nước sạch và nước làm mát.
- Các hộ chăn nuôi không chăn thả gia súc, gia cầm vào những giờ nắng

nóng cao điểm (từ khoảng 10 giờ đến 16 giờ trong những ngày nhiệt độ ngoài 
trời khoảng 350C trở lên), cần đưa vật nuôi đến khu vực có hồ nước, cây xanh, bóng 
mát để tránh nóng. Chủ động chế biến, dự trữ thức ăn để cho vật nuôi ăn bổ sung 
khi không chăn thả được. Thực hiện chế độ chuyển bữa: thức ăn tinh, thức ăn hỗn 
hợp thường chuyển sang cho ăn vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tăng cường khẩu 
phần thức ăn xanh như: rau, cỏ, củ, quả tươi và các loại thức ăn giàu Vitamine,... 
(bổ sung Vitamine C cho uống khi thời tiết quá nắng nóng); tăng cường khẩu phần 
ăn giàu đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường,... để giảm tăng nhiệt độ cơ thể cho vật nuôi. 



Đối với gia súc thường xuyên tắm mát để giảm nhiệt cho cơ thể và phòng, chống 
các bệnh ngoài da trong những ngày nắng nóng.

- Ngay từ đầu mùa các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi cần phải dọn vệ 
sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên thu gom, vận chuyển phân và các chất thải 
ra khỏi khu vực chăn nuôi, xử lý chất thải an toàn trước khi đưa ra môi trường, 
giảm mật độ nuôi, giãn thời gian các lứa nuôi, tăng cường che chắn làm mát và đảm 
bảo độ thông thoáng chuồng nuôi.

Trên đây là một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống nắng nóng, dịch 
bệnh cho đàn vật nuôi. UBND xã đề nghị ban thú y, các hộ chăn nuôi phối hợp, 
thực hiện đạt kết quả.

 
Nơi nhận:
- Ban thú y;
- Đài phát thanh;
- Lưu: VT.
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