Community

Bệnh dị ch tả
lợn Châu Phi

Hãy bảo vệ những con lợn của chúng ta
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 ASF không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người hoặc an toàn thực phẩm.
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. Quý vị hãy làm một chút để bảo vệ nước Úc bằng cách:

Đừng bao giờ cho lợn ăn thức ăn cho lợn bị cấm

Điều này bao gồm lợn nuôi như thú cưng

Thức ăn có chứa bất kỳ sản phẩm thịt nào, hoặc thức ăn nào có liên quan với các sản phẩm từ
thịt, được gọi là thức ăn cho lợn bị cấm (swill), bị xem là bất hợp bị xem là bất hợp
pháp để nuôi lợn, và có thể chứa các bệnh nghiêm trọng. Các thức ăn cho lợn bị cấm bao gồm:
• bánh pie, pizza và xúc xích
• thịt nguội
• thức ăn còn lại trong bếp hoặc ở tiệm ăn
• dầu ăn bỏ đi

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 một góc
• tiêu chảy, có thể có máu.

Hãy tôn trọng biên giới của chúng ta

Hãy bảo vệ biên giới của chúng ta khỏi bệnh ASF.
• Đừng mang thịt hoặc các sản phẩm từ động vật trở lại nước của chúng ta. Nếu quý vị đã viếng thăm
trang trại hoặc đi bộ đường dài, quý vị cũng cần khai báo khi vào nước Úc.
• Báo cáo bất kỳ thư quốc tế nào có chứa thịt, các sản phẩm từ động vật hoặc thiết bị nông nghiệp và
bất kỳ mối quan tâm nào khác về an ninh sinh học. Quan sát. Bảo đảm an toàn. Báo cáo đường dây
nóng 1800 798 636.

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

