Travellers

African swine
fever (ASF) atau
flu babi Afrika
Lindungi Australia dari flu
babi Afrika.
Flu babi Afrika (ASF) merupakan penyakit ternak babi yang sangat menular
yang menyebar dengan cepat dan jika sampai masuk, hal ini akan menghancurkan
industri babi kami.
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.
Penting sekali kita menghalangi ASF masuk ke Australia dan kami memerlukan bantuan Anda saat
Anda melakukan perjalanan dan bekerja di Australia. Bantu kami melindungi Australia

Sebelum melakukan perjalanan.

Saat Anda tiba.

• Jangan membawa daging atau produk dari binatang
masuk ke Australia dari negara asal Anda.

Australia memiliki pembatasan karantina yang ketat
untuk daging atau produk dari binatang yang masuk ke
negara ini.

• Jangan membawa pakaian atau peralatan yang
digunakan dengan ternak babi di negara asal Anda
masuk ke Australia.
• Jika anda menyentuh babi di tempat asal Anda,
tunggu tujuh hari sebelum menyentuh babi atau
hindari kontak dengan babi di Australia.

• Laporkan semua produk, termasuk makanan,
produk dari binatang dan bahan-bahan dari
tanaman yang disebutkan pada kartu kedatangan
penumpang Anda.
• Jika Anda tidak melaporkan barang-barang, seperti
daging atau produk dari binatang, Anda dapat
didenda.

Menjaga biosekuriti dan praktek kebersihan yang baik di Australia.
Jangan pernah memberikan produk daging, atau makanan yang telah tersentuh produk dari daging, yang dikenal
sebagai sisa makanan, kepada ternak babi. Ini tindakan terlarang.
Saat memasuki daerah pertanian atau produksi, gunakan:
• perkakas, sepatu bot dan peralatan di tempat itu,
Saat Anda meninggalkan daerah pertanian:
jika disediakan
• desinfeksi sepatu bot, pakaian, kendaraan dan
• bak cuci kaki untuk alas kaki
peralatan apapun yang Anda bawa keluar.
• desinfektan yang cocok, seperti klorin untuk
membersihkan peralatan.

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi Australia dari ASF.

Jika terlihat mencurigakan, telepon kami pada 1800 798 636.

