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Bệnh dị ch tả 
lợn Châu Phi 
Hãy bảo vệ nước Úc 
khỏi bệnh dịch 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 và sẽ tàn phá ngành công nghiệp thịt lợn của chúng ta 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. 

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 khi quý vị đi du lịch hoặc làm việc ở nước Úc. Quý vị hãy làm một chút để bảo vệ nước Úc. 

Trước khi quý vị đi du lịch:
• Đừng mang thịt hoặc các sản phẩm từ động vật vào Úc từ quê nhà của quý vị.
• Đừng mang bất kỳ quần áo hoặc thiết bị nào đã sử dụng với lợn ở quê nhà của quý vi vào nước Úc. 
• Nếu quý vị có tiếp xúc với lợn ở quê nhà, hãy chờ bảy ngày trước khi tiếp xúc với lợn hoặc tránh tiếp xúc với 

lợn ở Úc

Khi quý vị đến
Úc có những hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt đối với thịt hoặc các sản phẩm từ động vật được đưa vào Úc.
• Hãy khai báo tất cả các sản phẩm, bao gồm thức ăn, các sản phẩm từ động vật và  nguyên liệu thực vật được 

chỉ định trên thẻ hành khách đến. 
• Nếu quý vị không khai báo hàng hóa, chẳng hạn thịt hoặc các sản phẩm từ động vật, quý vị có thể bị phạt.

Duy trì thực hành vệ sinh và an ninh sinh học tốt ở Úc 
Đừng bao giờ cho lợn ăn các sản phẩm từ thịt, hoặc thức ăn có liên quan với các sản phẩm từ thịt, được gọi là 
thức ăn cho lợn bị cấm (swill). Điều này là bất hợp pháp. 

Khi vào trang trại hoặc khu vực sản xuất, hãy sử dụng: 
• Dụng cụ, ủng và thiết bị ở trang trại nếu được cung cấp
• Bồn ngâm cho giày dép
• Một chất khử trùng phù hợp, chẳng hạn như chlorine, để làm sạch thiết bị. 
Khi quý vị rời khỏi trang trại: 
• Khử trùng ủng, quần áo, xe cộ và bất kỳ thiết bị nào quý vị mang theo với quý vị. 

Tất cả chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ nước Úc chống lại bệnh ASF.

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


