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7 passos para manter
a Gripe das Aves
fora da sua capoeira
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“Será que estou pronto?”

7 passos para manter a gripe
das aves fora da sua capoeira
1

Mantenha as suas aves saudáveis.

4

Guarde as aves numa zona vedada.
Cubra a capoeira com redes que
impeçam a entrada de pássaros ou

que mantêm a gripe das aves fora
da sua capoeira.

outras aves estranhas e coloque cal em
pó à volta.

As minhas aves estão saudáveis.
Tenho a água e a ração dentro da capoeira.

2

As minhas aves estão separadas por espécie.

Tenha sempre água e comida
para as suas aves dentro da
capoeira.

As minhas aves não saem da capoeira, que

5

Reduza ao máximo o número de
pessoas que podem entrar na sua

está vedada por redes que não deixam
entrar pássaros e outras aves estranhas.

capoeira.

6

Lave sempre as mãos e as solas do
calçado, com água e sabão, antes e
depois de entrar na capoeira.

3

Na minha capoeira só entra gente da casa.
Lavo sempre as mãos e as solas dos sapatos
antes e depois de entrar na capoeira.

Separe as aves por espécie. Por
exemplo, os patos, os cisnes e
os gansos devem estar sepa-

uma semana.

rados das galinhas.

7

Se

tiver de comprar aves, man-

tenha-as num lugar à parte durante
uma

semana,

na capoeira.

antes

de

as

pôr

