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Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
là một bệnh truyền nhiễm 
có mức độ lây lan nhanh 
ở lợn nhà và lợn rừng. Bệnh 
không lây sang người 
nhưng gây tổn thất rất lớn 
cho ngành chăn nuôi. 
Hiện không có vắc xin 
phòng bệnh và không có 
thuốc điều trị bệnh. 

 
 

Cần đảm bảo vệ sinh thú y
khu chăn nuôi và ở chợ 
để bảo vệ đàn lợn của 
gia đình và của các hộ
chăn nuôi xung quanh.

Ngăn ngừa 
sự lây lan của bệnh. 

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

 Không cho lợn ăn thức ăn 
chưa được chế biến hoặc 

phụ phẩm nhà bếp có chứa thịt.

Tuân thủ khuyến cáo 
về vệ sinh chuồng trại 

và tại các chợ.

Tránh khách đến thăm trại 
có những tiếp xúc 

không cần thiết một cách 
gián tiếp hay trực tiếp 

tới đàn lợn của bạn.

Tránh tiếp xúc trực tiếp 
hoặc gián tiếp với lợn 

rừng. Thực hiện các biện 
pháp kiểm dịch đối với lợn 

mới nhập vào trại nuôi.

Làm sạch và khử trùng 
tất cả các vật liệu 

dùng chung với hộ 
chăn nuôi khác. 

NGƯỜI CHĂN 
NUÔI LỢN

 

Không làm lây lan 
dịch tả lợn Châu Phi

CẦN THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC CẨN TRỌNG SAU

Nếu bạn sinh sống trong vùng 
có dịch:
•  Không vận chuyển vật nuôi 
hoặc các sản phẩm có nguồn gốc 
từ lợn nhà hoặc lợn rừng 
(sản phẩm tự làm tại nhà).

 

•  Không tự giết mổ tại nhà.

•  Đảm bảo tài sản của cơ sở chăn nuôi 
và đàn lợn lợn của bạn đã được 
đăng ký với Cơ quan Thú y.
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