��చ్చ��క: �ా�ింగ్టన్ల� ప్రబలం�ా ఉనన్ బర్్డ ��
్ల అ���� ��రట�్ల� ���్ట ��� మ��య�
అడ� ప�లక� �� �ేయగలదు
ప్రసత్ ుత ప���్థ �
ి :

��ంగ్ ��ంట��� స�, �ా�ింగ్టన్ ��్టట్ల�� ప�లల� ఒక ప్రమ�దకర ర�ా��� �ెం��న బర్్డ ��
్ల ��ౖరస్ను కను��నడం
జ���ం� ��. 2022 �ా్రరంభం నుం�ే ఈ ��ౖరస్ య���ౖట�డ్ ��్టట్స్ ప�లల� �ాయ్�ిసత్ ూ ఉం��. ఈ ఇ��్ఫకష్న్ను H5N1 అ�
�ిల��ాత్ర�. ఇ�� ప�లక� సులభం�ా సంక��ం�, �ాట�� చం�ి��సత్ ుం��. �ా�ింగ్టన్ ��్టట్ల�� ప�లల� ఈ ఇ��్ఫకష్న్
�దట�ా �� 5వ �ే��న ప్రకట�ంచడం జ����ం��. ఇపప్ట� వరక�, ��ంగ్ ��ంట��� స� ఎ���� ��ంట�లల� ��రట�్ల
��ంచుక��� ���్ట � ప�లక� ఇ��్ఫకష్న్ �� ��నట�
్ల �����క అం��ం��.

బర్్డ ��
్ల అంట� ఏ�ట�?

బర్్డ ��
్ల అ���� �ే�య మ��య� అట� ప�ల�్ల ఇ��్ఫకష్న్ క���ంచవచు్చ. ఈ ప�లల� ��ళ�్ళ, ట��్కల�, �ీజ�ంట్ల�,
��్వయ�ల్ల�, డక్ల�, ��స్, ���య� ��ల్ మ��య� ఇతర ప�ల� ఉంట��. ఈ బర్్డ ��
్ల ��ౖరస్ అ���� �వ్రం�ా
�ాయ్�ించగ��� అంట��ాయ్��, ఇ�� తరచూ ప�ల �ా్రణ�ల� �సుత్ం��. ఇ�� ఒక మంద నుం�� మ��క మందక� ��ల�
��గం�ా �ాయ్�ిసత్ ుం��.
ఈ ��ౖరస్ ప�ల నుం�� వయ్క�త్లక� �� �� ప్రమ�దం ��ల� స్వలప్ం�ా�� ఉంట�ం��. ఈ ��ౖరస్ మ��ి నుం�� మ��ి�� �� ��
ప్రమ�దం క��� ��ల� స్వలప్��.

ప�లల� ఏ లకష్ణ�ల ��సం చూ���:

ప�లక� ఈ ��ౖరస్ �� ��నప�ప్డ� �ాట�ల� ఈ లకష్ణ�ల� క��ించవచు్చ:
•
•

��ర� మ��య� మ�క�్క నుం�� �ా్రవం �ార�త�ండటం. ఆ �ా్రవంల� రకత్ ప� ��రల� ఉండవచు్చ.
�ందరవందర�ా తయ����న ఈకల�, �� రంగ� ల���� మ���న ల��� �ా�న తల ��� ����టం, ��డ ���ం��
చర్మం ల��� �ాళ�్ళ, ��ల�డ�త� ఉం�ే తల, సమన్వయం ��ల�ప్వడం, అల�ి�� వడం, మ��య� ఆక�ి్మక
మరణం ల�ంట�� ఇతర లకష్ణ�ల��ా ఉంట��.

�ాయ్�� బ���న పడ్డ ప�ల� క��ి��త్ ఎవ���� �ాల్ �ేయ��:

� మందల� ఏ��ౖ�� అ�ా��రణ జబ�్బల� ల��� మరణ�ల� సంభ���త్ ,1-800-606-3056 వదద్ Washington state
Department of Agriculture’s Avian Health Program (�ా�ింగ్టన్ ��్టట్ ���గప� వయ్వ�ాయ ప�ల ఆ��గయ్
�ారయ్క�మం)క� �ాల్ �ేయం��. �ర� మ�ట�్ల�ే ��ష ఏ�ో �ెపప్ం��, ��� ఒక అను�ాదక�ల� క��క్్ట అవ���ర�. �ర�
�ా�స్���ల్ క��� పంపవచు్చ, ఒక అను�ాదక�ల� �క� ����� �ాల్ �ే�త్ ార�.
�ాయ్���� ఉనన్ ల��� మరణ�ం�న అడ� ప�� �క� క��ి��త్, ���� ��కకం��. ఆ �షయ��న్ Washington
Department of Fish & Wildlife (�ా�ింగ్టన్ �ేపల� మ��య� వనయ్�ా్రణ�ల ���గం)క� 360-902-2200క� �ాల్
�ే�ి, 4 ��క్కడం ��్వ�ా స�వర���న �ా�స్���ల్ ��్వ�ా �ె�యజ�యం��.

�క� ప�ల�ంట� ఏ� �ేయ��:

మనుష�లక� క��� ప్రమ�దం ��ల� స్వలప్�� అ�నపప్ట���, � ప�లను ��క����� మ�ందు మ��య� త�ా్వత �
�ేత�లను �భ్రం�ా కడ���్కవడం మ�ఖయ్ం. ప�ల�� వయ్వహ��ం�ేటప�ప్డ� �ర� ఉప���ం�న దుసుత్ల�, ష�ల�
ల��� బ�ట�
్ల � ఇంట� బయట� ������ట్టం��.

� ప�లను �ా�ాడ���వ����� ఏ� �ేయ��

� ప�లను �ా�ాడ����, ఈ ��ౖరస్ �ాయ్�ిత్ � �����ంచ����� ���్ట � యజమ�నుల� ఈ ���ం�� చరయ్ల� �సు���ా�:

� ప�లను � భ���గంల�� �ాట� �ాండ్లల� నుం�� ల��� ఇతర �ళ్ళ మడ�గ�లల� నుం�� ��ల�ప���
��ి��యడం ��్వ�ా � మందలక� అడ� ప�లక� మధయ్ సంబంధం ఏరప్డక�ం�� ��ా��ంచం��.
• �ర� ��ంచుక��� �ట� ప�లను (డక్ల�, బ�త�ల� వంట��) ��ళ�్ళ, ట��్కల�, ���య� ��ల్, మ��య�
��మళ్ళ నుం�� ��ర� �ేయం��.
• �ల�ౖ�ే, ��ౖకప�ప్ ల��� ��ౖన వలను ఏ�ాప్ట� �ే�ి � ���్ట�
� ఆర� బయట� ఆవరణ�లల� ఉంచం��. ఎల�కల�,
��ట�ాల�, �ిల్ల �ల�, క�క్కల�, అడ� ప�ల� మ��య� ఇతర జంత�వ�ల�� స� ���� జంత�వ�ల�న్ంట��
బయట� ఉంచం��.
• �ల�ౖనంత వరక� � �ార్్మ ల��� �ా్రప��్టల��� సందర్శక�లను �ా�వ్వకం��.
• � �ార్్మ ఉపకరణ�ల� ల��� ప��కర �ామ���� ���� �ా���� అప�ప్�ా ఇవ్వడం �ా�, �ా�� ప�మ�ట్ల ను
ఉప���ంచడం �ా� �ేయకం��.
• � ��రట�్ల ��ంచుక��� ప�ల గ�డ్ల ను పంచు��వడం �ా�, అమ్మడం �ా� �ేయకం��. ఉ����న గ�డ్ల ను
�నడం ఆ���ాయ్��� ప్రమ�ద��� �ాక�� �నపప్ట���, � �ార్్మ నుం�� గ�డ్ల ను ��ల�ప��� తర�ంచడమ����
��ౖరస్ �ాయ్�ిత్ �� �ారణం �ావచు్చ.
• ���్ట�
� ఇంట� వ�ేద్ ఉంచం��. �ా�ింగ్టన్ ��్టట్ల� ఆఖర��ా���ా బర్్డ ��
్ల ��ాధ్��ంచబ��న ��ట� నుం�� 30 ���ల�
ప�రత్ ��య్ వరక� �ాట�� ����ల� ల��� ప్రదర్శనలక� �సు��ళ్ళకం��.
• ���్ట � మ���్కట్ల ల� �ాల�గ్నకం��. ల�ౖవ్ మ���్కట్ ���్ట � �క�య�ల� ప్రసత్ ు����� ���ి��య��స్ం���ా �� ��్టట్
అ��క
� ల్చర్ ���ార్్ట��ంట్ అభయ్��ధ్ం�ం��.
�ా�ింగ్టన్ ��్టట్ల� బర్్డ ��
్ల క� సంబం��ం�న �ారత్ లను ఎపప్ట�కప�ప్డ� �ెల�సుక�ంట� ఉండం��. WSDA ��బ్��ౖట్�
తరచూ చూసూ
త్ ఉండం��. (ఇం��్లష్ల� మ�త్ర�)�
•

•

ప్రజల ��సం:
•
•

క�క్కల� మ��య� �ిల్ల �ల� బర్్డ ��
్ల బ���న ప�ే అవ�ాశం ��ల� తక�్కవ, �ా� అ� అడ� ప�ల��
స�న్��తం�ా ��ళ్ళక�ం�� ల��� �ాట�� �నక�ం�� �ర� �����ం���.
అడ� ప�లను ���� అవ�ాశమ�నన్ ��ట�ాళ�్ళ ల��� ఇతర�ల� తపప్�స���ా ఈ ���ం�� �ాట�� �ాట�ం���:
o ప�లను, �ాట� క��బ�ాలను, ల��� బర్్డ �ీడర్ల ను ��క�త�నన్ట్ల ��ే ���� ప్జబ�ల్ ��్ల�లను
ధ��ం���.
o �ేత�ల�, ఉప��తల�ల� మ��య� ప��కర �ామ��� (కత�
త్ ల�, బర్్డ �ీడర�్ల, దుసుత్ల�)� �భ్రం�ా
కడ�ా�
o అ����గయ్ �ి్థ� �సప్ష్ట ం�ా క��ిసత్ ునన్ ల��� చ��� �న ప�లను ��క��ంచవదుద్ ల���
పట�్ట��వదుద్.

మ��ంత సమ���రం
� ప�లను �ా�ాడ���వ����� �సు���ా�స్న చరయ్ల గ���ం� మ��ంత సమ���రం ��సం, United States
Department of Agriculture (USDA, య���ౖట�డ్ ��్టట్స్ ���ార్్ట��ంట్ ఆఫ్ అ���కల్చర్) Defend the Flock (����ండ్ ��
��్ల క్) (ఇం��్లష� మ��య� �ాప్�ష్ల� మ�త్ర��) వనర�లను సంద��్శంచం��.
�ా�ింగ్టన్ల� ప్రసత్ ుతం �ాయ్�ిం�న బర్్డ ��
్ల గ���ం� అదనప� సమ���రం ��సం Department of Agriculture ��బ్
���� సంద��్శంచం��. (ఇం��్లష్ల� మ�త్ర�)�
ఈ సమ���రం �� 24, 2022న �ా్రయబ��ం��

