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ผลการตรวจประเมิน 
หัวขอท่ีตรวจ 

ขอกําหนด ยอมรับ ไม
ยอมรับ 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ 

1. สภาพทั่วไปของฟารม     

1.1 ทําเลที่ต้ังฟารม     

1) สถานที่และตําแหนงที่ต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม 1.1.1    

2) ไดรับอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1.1.2    

3) มีรั้วรอบขอบชิด 1.1.3    

4) อยูหางจากฟารมสัตวปกพันธุ สถานที่ฟกไข สัตวปก และโรงงานอาหาร
สัตวในระยะที่เหมาะสม 

1.1.3    

5) อยูหางจากโรงฆาสัตวปกและตลาดคาสัตวปกอยางนอย 5 กิโลเมตร 1.1.4    

1.2 ลักษณะฟารม     

1) มีการวางผังฟารมที่เหมาะสม ระหวางเขตพักอาศัยและเขตพื้นที่เลี้ยง
สัตว 

1.2.1    

2) จํานวนสัตวปกและจํานวนโรงเรือนเหมาะสมกับขนาดของฟารม 1.2.2    

3) ระยะหางระหวางโรงเรือนเหมาะสม 1.2.3    

4) ทางเขาฟารมมีสถานที่และอุปกรณสําหรับฆาเชื้อ ยานพาหนะ 1.2.5    

5) มีการกําหนดเสนทางการเดินรถและเขตหามเขาที่เหมาะสม 1.2.6    

6) ประตูหนาฟารมตองปดล็อกตลอดเวลา 1.2.7    

7) หนาฟารมมีปายระบุขอความวา “เขตควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หามเขากอนไดรับอนุญาต” หรือใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 

1.2.7    

8) สถานที่จอดรถอยูหางจากโรงเรือนสัตวปกอยางนอย 30 เมตร 1.2.8    

9) ถนนภายในฟารมตองสามารถใชงานได ไมมีน้ําทวมขังระบายน้ําไดดี
และงายตอการทําความสะอาด 

1.2.9    

1.3 ลักษณะโรงเรือน     

1) โรงเรือนตองเปนระบบปด 1.3.1    

2) การออกแบบโรงเรือนเหมาะสมกับจํานวนสัตวปกและสอดคลองกับการ
จัดการสวัสดิภาพสัตวปก 

1.3.1    
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3) ประตูโรงเรือนตองปดตลอดเวลาและมีปายแสดงสถานะ 1.3.2    

4) ทางเขา – ออก โรงเรือนตองรักษาความสะอาด และฆาเชื้อเปนประจํา 1.3.3    

2. การจัดการฟารม     

2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ     

1) อางจุมเทามีขนาดใหญเพียงพอตอการใชงาน มีที่ปดหรืออยูภายในตัว
อาคาร และอยูบริเวณทางเขา – ออกโรงเรือน 

2.1.1, 
2.1.2 

   

2) รองเทาหรือพาสติกคลุมรองเทาตองใชแยกกันแตละโรงเรือน 2.1.1    

3) มีแปรงและสารทําความสะอาดรองเทา 2.1.3    

4) มีสารทําความสะอาดมือที่เหมาะสม 2.1.5    

5) ใชน้ํายาฆาเชื้อที่ออกฤทธิ์ไดดีและเปลี่ยนเปนประจํา 2.1.4    

6) อุปกรณที่ใชในฟารมมีการตรวจสภาพ ทําความสะอาดและฆาเชื้ออยาง
สม่ําเสมอ 

2.1.6    

7) อุปกรณที่ใชรวมกันระหวางโรงเรือนหรือฟารมตองมีการทําความ
สะอาด และฆาเชื้อกอนหรือหลังใชงาน 

2.1.6    

8) ชุดปฏิบัติงานซักลางใหสะอาดและฆาเชื้อกอนนํากลับมาใช และไมนํา
ออกนอกฟารม 

2.1.7    

9) มีบริเวณที่พักระหวางปฏิบัติงานสําหรับพนักงานทําวัคซีนและพนักงาน
จับสัตวปก 

2.1.8    

10) พ้ืนที่ภายในโรงเรือนมีการจัดแบงใหเปนสัดสวนชัดเจน 2.1.9    

11) การปฏิบัติงานประจําวันใหเริ่มจากพื้นที่สะอาดมากที่สุดไปยังพื้นที่
สะอาดนอยที่สุด 

2.1.10    

12)มีแผนการบํารุงรักษาอุปกรณและโครงสรางโรงเรือน 2.1.12    

13) มีแผนการจัดการในกรณีที่ตองจัดการฟารมมากกวา 1 แหง 2.1.13    

14) ปดประตูโรงเรือนหลังการจับสัตวปกจนกวาจะเริ่มเก็บรองพื้นวัสดุ
โรงเรือน อุปกรณตองทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนใชครั้งตอไป 

2.1.14    

15) ปดประตูโรงเรือนหลังการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรงเรือน 2.1.15    

16) วัสดุรองพื้นมาจากแหลงที่นาเชื่อถือได 2.1.18    

17) วัสดุรองพื้นที่ใชแลวไมเก็บไวในบริเวณฟารม และไมนําวัสดุรองพื้น
สําหรับรุนถัดไปเขาในโรงเรือนกอนการฆาเชื้อโรงเรือน 

2.1.17    

2.2 การจัดการบริเวณรอบโรงเรือน     

1) ในเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวไมมีสัตวเลี้ยง 2.2.1    

2) ในเขตฟารมไมมีสัตวปกชนิดอื่นๆ 2.2.2    
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3) ในเขตฟารมตัดหญาใหสั้น 2.2.3    

4) บริเวณรอบโรงเรือนตองตัดหญาใหโลงเตียนในระยะอยางนอย 3 เมตร
และไมมีขยะ 

2.2.3    

5)  ไมมีตนไมหรือพุมไมอยูชิดติดโรงเรือน 2.2.4    

2.3  การจัดการสัตวปก     

1)  มีการจัดการสัตวปกแบบเขา – ออกพรอมกันหมด 2.3.1    

2)  การเขาสัตวปกฝูงใหม ใชสัตวปกที่มีสุขภาพดีจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ 
และปลอดจากโรคไขหวัดนก 

2.3.2    

3)  เมื่อพบสัตวปกตายภายในโรงเรือน ตองเก็บออกจากโรงเรือนทันทีที่
ตรวจพบ 

2.3.4    

4)  ซากสัตวใสถุงพลาสติกกันน้ําและปดปากถุงใหมิดชิดกอนนําไปทําลาย 2.3.4    

5)  มีการจัดเก็บและการกําจัดซากสัตวปกที่เหมาะสม 2.3.6    

2.4  การจัดการยานพาหนะ     

1)  ยานพาหนะที่ใชในฟารมและยานพาหนะที่ใชนอกฟารมมีวิธีปฏิบัติใน
การลางและฆาเชื้อที่ชัดเจน 

2.4.3    

2)  มีการลางและฆาเชื้อยานพาหนะที่เขาฟารม 2.4.4    

3)  ฆาเชื้อรองเทาและแผนรองพื้นภายในยานพาหนะ 2.4.4    

4)  ยานพาหนะที่เขาเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวตองผานการสเปรยฆาเชื้อภายนอก
อยางทั่วถึง 

2.4.5    

2.5  การบันทึกขอมูล     

1)  ใบสั่งยา และวัคซีน 2.5.1    

2)  โปรแกรมการใชวัคซีน 2.5.1    

3)  บันทึกการใชยาสัตว และวัคซีน 2.5.1    

4)  บันทึกการเก็บรักษายาสัตว และวัคซีน 2.5.1    

5)  มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตวในแตละรุน 2.5.2    

6)  มีบันทึกอัตราการตายและคัดทิ้ง 2.5.3    

7)  มีบันทึกการเคลื่อนยายสัตวปกเขาและออก 2.5.4    

8)  มีบันทึกการควบคุมสัตวพาหะ 2.5.5    

9)  มีบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 2.5.7    

10)  มีบันทึกการเขาเยี่ยมฟารมหรือโรงเรือนของบุคคลภายนอก 2.5.6    
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2.6  การจัดทําเอกสารคูมือ     

1)  มีคูมือการจัดการฟารมที่แสดงใหเห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานภายใน
ฟารม 

2.6.1    

2)  มีคูมือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับคอมพารทเมนต
ประกอบดวย 

2.6.2    

  (1)  ขอกําหนดการใชเครื่องมือและอุปกรณรวมกัน     

  (2)  ขอกําหนดการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรงเรือน     

  (3)  ขอกําหนดการเคลื่อนยายสัตวปก     

  (4) ขอกําหนดการจัดการซากสัตวปก     

  (5)  ขอกําหนดการจัดการยานพาหนะ     

  (6)  ขอกําหนดการขนสงอาหารสัตว     

  (7)  ขอกําหนดการจัดการบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ     

  (8)  ขอกําหนดการเก็บและสงตัวอยางเพื่อการวินิจฉัยโรค     

  (9)  ขอกําหนดการควบคุมสัตวพาหะ     

  (10)  ขอกําหนดการจัดการการสุขาภิบาลนํ้า     

  (11)  ขอกําหนดการจัดการมูลสัตวปกและวัสดุรองพื้น     

  (12)  ขอกําหนดการเขาฟารมกักโรค     

  (13)  วิธีปฏิบัติสําหรับการลางและการฆาเชื้อโรคยานพาหนะ     

  (14)  วิธีปฏิบัติสําหรับพนักงานขนสงอาหารสัตว     

  (15)  วิธีปฎิบัติสําหรับพนักงานบํารุงรักษา     

  (16)  วิธีปฏิบัติสําหรับพนักงานจับสัตวปก     

  (17)  วิธีปฏิบัติสําหรับบุคลากรดานสุขภาพสัตว     

  (18)  วิธีปฏิบัติสําหรับพนักงานควบคุมสัตวพาหะ     

  (19)  วิธีปฏิบัติสําหรับพนักงานทําวัคซีน     

  (20)  ระเบียบปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน     

3.  การจัดการดานอาหารสตัว     

3.1  การพิจารณาแหลงที่มาของอาหารสัตว     

1)  โรงงานผลิตอาหารสัตวตองผานการรับรองหลักเกณฑที่ดีในการผลิต
อาหารสัตว (GMP) จากกรมปศุสัตว 

3.1.1    

2)  รถขนสงอาหารสัตวกอนบรรทุกอาหารสัตวตองมีการทําความสะอาด
และตรวจสอบทุกครั้ง 

3.1.4    

3)  รถบรรทุกอาหารสัตว บรรทุกอาหารสัตวใสรถแลวตองปดฝาประตูทาย
รถหรือคลุมผาใบใหมิดชิด 

3.1.5    
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4)  ภาชนะบรรจุอาหารสัตวที่ใชแลวเชนถุงหรือกระสอบตองไมนํากลับมา
ใชในการบรรจุอาหารสัตวอีกครั้ง 

3.1.6    

5)  กําหนดเสนทาง ระยะทางและระยะเวลาในการขนสงจากโรงงานอาหาร
สัตวไปฟารม 

3.1.7    

6)  สถานที่จัดเก็บอาหารสัตวสําเร็จรูปภายในฟารมตองแยกจากพื้นที่เลี้ยง
สัตวปก สะอาด แหง สามารถปองกันน้ําและสัตวพาหะ หากมีอาหารสัตว
ตกหลนตองรีบทําความสะอาดทันที 

3.2    

7)  การใชอาหารสัตวระหวางฟารมตองสามารถปองกันการปนเปอน
ระหวางการขนสง 

3.3    

4.  การจัดการบุคลากร     

1)  การสัมผัสกับสัตวปกหรือพบปะกับบุคคลที่เกี่ยวของกับสัตวปกขณะอยู
นอกฟารมตองพักโรคอยางนอย  72  ช่ัวโมงกอนกลับเขาทํางานในฟารม
และถามาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเขตโรคระบาดตองหยุดพักอยาง
นอย 5 วัน  กอนอนุญาตเขาฟารม 

4.1.1    

2)  อาการเจ็บปวยเชนมีการปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจหรือระบบ
ทางเดินอาหาร ไมอนุญาตใหเขาฟารม ตองพักใหหายปวยกอนกลับเขา
ทํางานในฟารม 

4.1.2    

3)  ผูที่เคยมีประวัติเจ็บปวยในขอ 2) ตองมีใบรับรองแพทยเพื่อยืนยัน
สุขภาพ 

4.1.3    

4)  การปฏิบัติเมื่อเขาเขตพื้นที่การเลี้ยงสัตวปก ตองอาบน้ําสระผม สวม
เสื้อผา หมวกคลุมผม ผาปดปากและรองเทา ที่ฟารมจัดเตรียมไวให 

4.2    

5)  บุคคลกรไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ มีบันทึกหรือ
เอกสารรับรองการผานการฝกอบรม 

4.3    

6)  มีแผนการฝกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับบุคลากรภายใน
ฟารมอยางตอเนื่อง 

4.4    

7)  บุคลากรภายในฟารมตองไมทํางานอื่นที่เกี่ยวของกับการผลิต การขาย
สัตวปก การชําแหละหรือตัดแตงซากสัตวปกและควรกําหนดเงื่อนไขการ
จางงาน  

4.5    

8)  บุคลากรภายในฟารมควรหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีสัตวปกหรือสุกร ไม
ควรเลี้ยงนกหรือสัตวปกอื่นและเมื่อทํางานในฟารมใดควรพักอาศัยอยูใน
ฟารมนั้น 

4.6    

9)  พาหนะรับสงบุคลากรควรใชรับสงบุคลากรที่ทํางานอยูในฟารมเดียวกัน 4.7    
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10)  บุคลากรภายนอกและผูเยี่ยมฟารม เมื่อเขาฟารมตองบันทึกการเขาเยี่ยม
ชม และปฏิบัติตามขอกําหนดการจัดการบุคลากร 

4.8    

11)  ผูรับเหมาในการซอมบํารุงซึ่งมีการสัมผัสกับนกหรือสัตวปกอื่นๆ ใน
วันนั้น ไมควรเขาไปในบริเวณโรงเรือนยกเวนในกรณีฉุกเฉิน 

4.9    

12)  พนักงานขับรถขนสง เชน อาหารสัตว หามเขาในบริเวณโรงเรือน 4.10    

13)  ผูใหบริการวิชาการ เมื่อจําเปนตองเขาเยี่ยมหลายฟารม ของ            
คอมพารทเมนตในวันเดียวกัน ใหเริ่มจากบริเวณที่สะอาดกวากอนเสมอ 
เชน ฟารมที่มีสัตวอายุนอยที่สุดหรือฟารมที่มีสัตวสุขภาพดีที่สุด และ
หลังจากออกตองอาบน้ําใหสะอาดและเปลี่ยนชุดใหมทุกครั้ง 

4.11    

14)  พนักงานทําวัคซีนตองอยูในบริเวณโรงเรือนที่ทําวัคซีนเทานั้น 4.12    

15)  พนักงานจับสัตวปกควรมีความระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงานและ
ไมเขาไปในบริเวณโรงเรือนไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

4.13    

5. การจัดการดานสุขภาพสตัวปก     

1) มีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมที่สามารถใหคําปรึกษาไดตลอดเวลาและตอง
เขาฟารมอยางนอย 1 ครั้งตอรุนการผลิต 

5.1    

2) มีโปรแกรมการสรางภูมิคุมกันโรคอยางเหมาะสม  5.2    

3)  มีบันทึกเกี่ยวกับยาและวัคซีนในสัตวปก เชน ใบสั่งยา และวัคซีน 
โปรแกรมการใชยา และวัคซีน การใชยาและวัคซีน การเก็บรักษายาและ
วัคซีน 

5.3    

4)  มีการตรวจสุขภาพสัตวอยางสม่ําเสมอทั้งทางอาการและทาง
หองปฏิบัติการ 

5.4    

5)  มีแผนการควบคุมโรค ถาสงสัยวามีโรคใหระงับการเขาเยี่ยมฟารมทีไม
จําเปนและปรึกษาสัตวแพทยผูควบคุมฟารม 

5.5    

6) สัตวปกที่มีอัตราการปวยตายที่ผิดปกติหรือผลผลิตลดลงโดยไมทราบ
สาเหตุตองแจงสัตวแพทยและสงตัวอยางจากสัตวปกไปที่หองปฏิบัติการ
เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ 

5.6    

7)  สัตวปกที่ปวย หรือตาย ถามีการผาซากที่ฟารมเพื่อตรวจวินิจฉัยเบื้อตน 5.7    

6. การควบคุมสัตวพาหะนําโรค     

1)  มีแผนการควบคุมสัตวพาหะที่มีประสิทธิผลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 6.1    

2)  มีบันทึกการควบคุมสัตวพาหะ 6.2    

3)  มีการประเมินผลการควบคุมสัตวพาหะ 6.3    
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7.  การจัดการทรัพยากรน้ํา     

1)  น้ําที่ใชในฟารมควรมาจากแหลงน้ําที่สะอาด มีการจัดการและดูแลแหลง
น้ําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

7.1    

2)  แหลงน้ํามีการตรวจคุณภาพน้ําอยางนอยปละครั้ง 7.2    

3)  น้ําบาดาลและน้ําผิวดินควรผานการบําบัดหรือฆาเชื้อโรคดวยวิธีการที่
เหมาะสมกอนนํามาใช 

7.3    

4)  มีบันทึกการตรวจสอบความสะอาดของรางน้ําหรือทอสงน้ําและอุปกรณ
ที่ใหน้ําทุกครั้งเมื่อมีการเตรียมโรงเรือน 

7.4    

5)  ระบบใหน้ําภายในโรงเรือน ควรทําความสะอาดอุปกรณ ที่ใหน้ําทุกครั้ง
เมื่อมีการเตรียมโรงเรือน 

7.5    

8.  การจัดการสิ่งแวดลอม     

1)  มูลสัตวปกหรือวัสดุรองพื้น  ควรเคลื่อนยายดวยรถขนสงที่ปดคลุมอยาง
มิดชิด 

8.1    

2)  น้ําที่ใชลางโรงเรือนและอุปกรณตองมีการบําบัดใหเหมาะสมกอนการ
ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

8.2    

3)  มีพ้ืนที่หรือบริเวณเพื่อรองรับน้ําที่ใชลางโรงเรือนและอุปกรณ ไมใหน้ํา
กระจายไปทั่วฟารม 

8.3    

4)  การกําจัดขยะมูลฝอย ตองมีการรวบรวมไวในภาชนะที่ฝาปดมิดชิดและ
นําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสม 

8.4    

9. การปฏิบตัดิานความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉกุเฉิน     

9.1  มาตรการสําหรับฟารม     

1) ประตูฟารมตองปดล็อคตลอดเวลา 9.1.1    

2)  ทุกโรงเรือนและอาคารตางๆควรปดล็อคหลังเลิกงาน 9.1.2    

3)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยไมมีขอยกเวนทั้งสิ้น 9.1.3    

9.2 มาตรการสําหรับบุคคล     

1)  หามบุคคลภายนอกเขาฟารม งดการเขาปฏิบัติงานประจําของพนักงาน
บริษัทที่อยูนอกฟารม  ยกเวนกรณีที่จําเปนและตองไดรับอนุญาตจากผูที่มี
อํานาจหรือสัตวแพทยผูควบคุมฟารม 

9.2.1    

2)  งดการดูแลและซอมบํารุงตางๆ ยกเวนกรณีฉุกเฉินเรงดวน 9.2.2    

3)  บุคคลที่จะเขาฟารมกักโรคตองปฏิบัติตามขอกําหนดการเขาฟารมกัก
โรค และวิธีปฏิบัติสําหรับบุคลากรดานสุขภาพสัตว เพื่อหลีกเลี่ยงการนําสิ่ง
ปนเปอนออกจากฟารม 

9.2.3    
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9.3  มาตรการสําหรับการปฏิบัติงาน     

1)  ตองมีแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ในการเขาและออกจากฟารมที่
เกิดโรค บุคลากรดานสุขภาพสัตวปกตองปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรดานสุขภาพสัตวอยางเขมงวดเมื่อเกิดโรคระบาด 

9.3.1    

2) เมื่อจําเปนตองเขาฟารมตองปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน เชน การอาบน้ํา และเปลี่ยนเสื้อกอน -  หลังเขาฟารม 

9.3.2    

3) ยานพาหนะที่จําเปนเทานั้นที่อนุญาตใหผานเขาฟารมไดและตองลางทํา
ความสะอาด และฆาเชื้อทั้งบริเวณภายนอกตัวรถและภายในหองโดยสาร
สวนที่สามารถลางได ตามวิธีปฏิบัติสําหรับการลางและฆาเชื้อยานพาหนะ
อยางเขมงวดควรจอดรถใหหางจากโรงเรือนประมาณ  60  เมตร ยกเวนรถที่
ตองปฏิบัติงานในบริเวณโรงเรือน ควรลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ
ยานพาหนะอีกครั้งเมื่อออกจากฟารม 

9.3.3    

4)  หามเคลื่อนยายสัตวปก มูลสัตวและวัสดุรองพื้นเขาหรือออกจากฟารม
จนกวาจะรูสถานการณของโรคที่ชัดเจนหากพบมีการระบาดรุนแรงฟารม
ควรมีมาตรการเสริมที่จําเปนตอไป 

9.3.4    

5)  ผูประกอบการตองจัดทํารายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบหนวยงานเบอร
โทรศัพทของผูที่ติดตอในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณที่ไมสามารถอธิบาย
ได 

9.3.5    

6)  เมื่อสงสัยวามีโรคไขหวัดนกในฝูงสัตวปก ฟารมตองปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อหยุดการแพรระบาดระหวางโรงเรือน และ
การระบาดจากฟารม ที่ติดเชื้อสูฟารมอื่นๆและตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

9.3.6    

  (1)  แจงสัตวแพทยผูควบคุมฟารมและเจาหนาที่ปศุสัตวทองที่ทันทีเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนและวางแผนการควบคุมโรค 

    

  (2)  ใหความรวมมือในการเก็บและจัดสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค     

  (3)  ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน     

  (4)  แจงผูมาเยี่ยมและผูใหบริการตางๆ ที่คาดวาจะมาใน 5 วันขางหนา เพื่อ
ระงับการเขาฟารม 

    

  (5)  จัดทําสําเนาบุคคลเขา – ออกฟารมเมื่อ 10 วันที่แลว     

7)  เมื่อยืนยันวามีโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงฟารมตองดําเนินการดังนี้ 9.3.7    

  (1)  ปฏิบัติตามกรมปศุสัตวอยางเครงครัด     

  (2)  ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉินอยาง
เขมงวด อยางนอย 90 วัน หลังจากการทําลายฝูงสัตวปกที่ติดเชื้อและทําการ
ฆาเชื้อโรคแลว 
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