
v BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
Không làm lây lan dịch tả lợn châu Phi

Bệnh Dịch tả lợn châu Phi không 
lây sang người nhưng gây bệnh 
cho lợn nuôi và lợn rừng. Hiện 
không có vắc xin phòng bệnh, 
không có thuốc điều trị bệnh.

Vi rút có khả năng tồn tại lâu 
trong môi trường và trong các 
sản phẩm thịt lợn.

Sự cẩu thả có thể làm 
bệnh lây lan.

Cần thực hiện các 
nguyên tắc cẩn trọng sau

Báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ 
nào (dù lợn còn sống hay đã chết) 
với cán bộ thú y.

Không mang theo lợn hay sản phẩm 
từ lợn. Nếu mang theo, hãy thông 
báo với đơn vị chức năng liên quan.

Khi làm việc hay thăm trại chăn nuôi 
lợn, hãy tuân thủ các biện pháp an 
toàn sinh học.

Không vào các khu chăn nuôi lợn ở 
những vùng đang có dịch.

TRANG TRẠI, GIA TRẠI CHĂN NUÔI LỢN
Tăng cường các biện pháp an toàn sinh học cho 
trang trại, gia trại chăn nuôi của bạn.

NGƯỜI CHĂN NUÔI LỢN
Bảo đảm vệ sinh thú y khu chăn 
nuôi và ở chợ để bảo vệ đàn lợn 
của gia đình và của người chăn 
nuôi xung quanh không bị nhiễm 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

HÀNH KHÁCH
Không để vi rút Dịch tả lợn 

châu Phi lây lan qua việc vận 
chuyển lợn và các sản phẩm 

thịt lợn.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ KIỂM DỊCH 
ĐỘNG VẬT VÀ QUẢN LÝ GIAO 
THÔNG 
(tại sân bay, bến cảng, ga tàu và đường 
cao tốc)
Nắm bắt thông tin các nước đang có 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi và kiểm tra có 
hệ thống đối với hành khách có mang 
động vật sống và sản phẩm động vật, đặc 
biệt là lợn và các sản phẩm thịt lợn.

BỆNH DỊCH TẢ 
LỢN CHÂU PHI

gây chết lợn 
với tỷ lệ cao

Được hỗ trợ tại Việt Nam bởi:

Để biết thêm thông tin:

www.oie.int/asf


