Industry

African
swine fever ASF)
atau flu babi Afrika
Flu babi Afrika (ASF) merupakan penyakit ternak babi yang sangat menular
yang menyebar dengan cepat di Eropa Timur, Cina dan Asia Tenggara.
Wabah ASF di Australia akan berdampak signifikan terhadap kesehatan ternak
babi, produksi babi dan jika sampai masuk, hal ini akan menghancurkan industri
babi Australia.
Penyakit ini ditularkan oleh kontak langsung dengan babi yang terinfeksi, kendaraan,
peralatan atau pakaian yang terkontaminasi dan melalui pemberian sisa makanan atau
sisa daging yang terinfeksi untuk ternak babi.
Tidak ada vaksin atau pengobatan yang tersedia. Penting sekali kita menghalangi ASF
masuk ke Australia dan kami memerlukan bantuan Anda

Tindakan dan kesehatan biosekuriti yang kuat sangat penting.
• ASF dapat terbawa oleh manusia melalui kulit, pakaian, alas kaki dan rambut mereka. Saat Anda
dan pekerja pertanian Anda memasuki daerah pertanian atau produksi, pastikan Anda memakai:
–– perkakas, sepatu bot dan peralatan di tempat itu jika disediakan
–– bak cuci kaki untuk alas kaki
–– desinfektan yang cocok, seperti Virkon S atau klorin untuk membasmi kuman pada peralatan.
• Saat Anda dan pekerja pertanian Anda meninggalkan daerah pertanian atau produksi, selalu desinfeksi
sepatu bot, pakaian, kendaraan dan peralatan apapun yang meninggalkan tempat itu.
• Selalu cuci tangan Anda dengan sabun dan air sebelum dan sesudah menangani hewan.

Kewaspadaan pekerja luar negeri.

Ketahui gejala-gejalanya.

• Bagi mereka yang telah menyentuh babi di
negara asalnya sebaiknya menunggu tujuh hari
sebelum menyentuh babi di Australia.

Pendeteksian dini merupakan kunci untuk membasmi
penyakit. Gejala-gejala ASF termasuk:

• Para pekerja tidak boleh membawa pakaian
atau peralatan apapun yang digunakan dengan
ternak babi di negara asalnya masuk ke
Australia.

• kematian tiba-tiba atau kematian dalam waktu satudua hari
• noda pada kulit, khususnya di telinga
• hilangnya nafsu makan
• berdesakan atau sembunyi di sudut-sudut
• diare, mungkin berdarah.

Lindungi barang-barang Anda.
Carilah sumber informasi untuk menjaga pertanian Anda tetap bersih pada situs biosekuriti Pertanian di
farmbiosecurity.com.au

Jika terlihat mencurigakan, telepon kami pada 1800 675 888.

