MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFLUENZA AVIÁRIA
12/06/2017
Com o objetivo de preservar a avicultura brasileira como livre de Influenza Aviária, a Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em conjunto com as agroindústrias produtoras de aves e
de ovos informa que permanece PROIBIDA, por tempo indeterminado, as visitas internacionais
a todas as estruturas produtivas com aves vivas (granjas de avos, matrizes, poedeiras comerciais,
frango de corte, perus e de outras aves) ou que possuam relação direta com estas, tais como
fábricas de ração e incubatórios.
As visitas aos abatedouros, centros de distribuição e escritórios (incluindo plantas de
industrializado sem abate) podem ser permitidas desde que sejam seguidos os procedimentos
de quarentena abaixo descritos assim como as orientações da Norma de Biosseguridade anexa:
Visitantes (Brasileiros ou não) provenientes
de outros países

Período de quarentena a ser seguido no
Brasil antes da visita

Pessoas que não tiveram contato com aves 3 dias em território brasileiro sem contato
vivas nos 15 dias anteriores à chegada ao com aves ou estabelecimentos que
Brasil
contenham aves, antes de visitarem o
primeiro estabelecimento no Brasil
Pessoas que tiveram contato com aves vivas
nos 15 dias anteriores à chegada ao Brasil

7 dias em território brasileiro sem contato
com aves ou estabelecimentos que
contenham aves, antes de visitarem o
primeiro estabelecimento no Brasil.

Lembramos a todos que os procedimentos acima se aplicam a qualquer pessoa proveniente do
exterior, residente ou não no Brasil. Isso inclui: funcionários da empresa, clientes, auditores,
técnicos de manutenção, avicultores, parceiros e qualquer outra pessoa que esteja chegando do
exterior.
Para mais informações sobre cuidados para evitar a Influenza Aviária, visite o site http://abpabr.com.br/influenza-aviaria/. No caso de dúvidas, entre em contato com a ABPA pelo e-mail
maia.burmeister@abpa-br.org ou pelo telefone 55 11 3095-3120.
O cumprimento das recomendações acima é fundamental! Manter o Brasil livre de Influenza
Aviária é responsabilidade de todos nós! Contamos com o compromisso de todos!
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