Industry

Bệnh dị ch tả
lợn Châu Phi

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là một loại bệnh truyền nhiễm rất cao ở
lợn, bệnh lây lan nhanh chóng ở Đông Âu, Trung quốc và Đông Nam Á.
Dịch bệnh ASF bùng phát ở Úc sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của lợn,
việc sản xuất thịt lợn và sẽ tàn phá ngành công nghiệp thịt lợn của Úc nếu
bệnh này xâm nhập vào Úc.
Bệnh lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với lợn bị nhiễm bệnh, xe cộ, thiết bị
hoặc quần áo bị nhiễm và do cho lợn ăn thức ăn bị cấm hoặc thịt vụn bị nhiễm
bệnh.
Không có thuốc chủng ngừa hoặc chữa trị có sẵn. Điều quan trọng là chúng ta phải
giữ cho bệnh ASF tránh xa khỏi nước Úc và chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị.

Việc thực hành an ninh sinh học mạnh mẽ và vệ sinh là rất
quan trọng
• Bệnh ASF có thể được người ta mang theo trên da, quần áo, giày dép và trong tóc. Khi quý vị và công
nhân của quý vị đi vào một trang trại hoặc một khu vực sản xuất, hãy bảo đảm rằng quý vị sử dụng:
–– Dụng cụ, ủng và thiết bị ở trang trại nếu được cung cấp
–– Bồn ngâm chân cho giày dép
–– Một loại khử trùng thích hợp, chẳng hạn Virkon hoặc chlorine, để khử trùng thiết bị
• Khi quý vị và công nhân của quý vị rời khỏi một trang trại hoặc một khu vực sản xuất, luôn luôn khử trùng ủng,
quần áo, xe cộ và bất kỳ thiết bị nào quý vị mang theo.
• Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước trước và sau khi tiếp xúc với động vật.

Sự cảnh giác của người công nhân nước ngoài
• Những người có tiếp xúc với lợn ở quê nhà nên chờ bảy ngày trước khi tiếp xúc với lợn hoặc tránh hẳn bất kỳ
sự tiếp xúc nào với lợn ở Úc.
• Công nhân không nên mang bất kỳ quần áo hoặc thiết bị nào đã sử dụng với lợn ở quê nhà đến Úc .

Nhận biết những dấu hiệu
Phát hiện sớm là chìa khóa để loại trừ bệnh. Những triệu chứng của bệnh ASF bao gồm:
• chết đột ngột hoặc tử vong trong vòng một-hai ngày
• da lốm đốm đỏ, đặc biệt là ở tai
• chán ăn
• rúc hoặc trốn vào góc
• tiêu chảy, có thể có máu.

Hãy bảo vệ tài sản của quý vị
Hãy tìm các tài nguyên để giúp giữ cho trang trại của quý vị được sạch sẽ trên trang mạng của An ninh sinh học
ở trang trại tại farmbiosecurity.com.au

Nếu quý vị thấy có gì đáng ngờ, hãy gọi cho chúng tôi ở số 1800 675 888

