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THỰC HIỆN AN TOÀN SINH HỌC -

Kiểm soát Dịch tả lợn châu Phi

(African Swine Fever)



Thực hiện an toàn sinh học là một công việc khó khăn.

Tất cả mọi người đều phải thực hiện.   
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Cập nhật tình hình ASF ở Trung Quốc
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Xe vận chuyểnXe vận chuyểnChuồng trại/ 
Nguồn nước
Chuồng trại/ 
Nguồn nước

Thiết kế

Hàng rào

Biogas

Trạm sát trùng

Phun sát trùng

An toàn sinh họcAn toàn sinh học

Nghỉ 30 phút

Con người/ dụng 
cụ chăn nuôi

Con người/ dụng 
cụ chăn nuôi

Thay quần áo, 
tắm, gội đầu

Thay đồng phục, 
ủng

Tủ UV, nồi hấp 
xilanh

Vật chủ trung gianVật chủ trung gian

Diệt ruồi

Diệt chuột

Nuôi động vật 
khác

Thịt heo và sản 
phẩm chứa thịt lợn

Thịt heo và sản 
phẩm chứa thịt lợn

Nấu chín thức ăn

Rửa xe và lồng Hạn chế sử dụng 
thịt lợn



Chuồng trại

I. Khu dơ
1. Nhà ở công nhân
2. Phòng khách 
3. Nhà sát trùng xe

4. Kho cám 
5. Nhà sát trùng người
6. Bể nước

II. Khu sạch 
7. Đường nhập heo 
8. Nhà ăn
9. Chậu nhúng chân

 
10. Biogas 
11. Cầu cân 



Chuồng trại



Trại phải hàng rào bao quanh và cổng hạn chế con người/ động vật khác 
tự do ra vào trại.

Chuồng trại



Rắc vôi ở lối đi, trước cổngBiển cảnh báo

Chuồng trại



Nhà sát trùng xe ( trước khi vào khu vực chăn nuôi)

Chuồng trại



Sử dụng thuốc sát trùng 
Aldekol Des® 03, Virkon®S và 
Omnicide để sát trùng chuồng 

trại, phương tiện, dụng cụ chăn 
nuôi và người với liều 1/200

Chuồng trại



Nuôi heo theo mô hình chuồng kín

Chuồng trại



Xây dựng hệ thống Biogas để xử lý chất thải chăn nuôi (phân)

Chuồng trại



Nguồn nước

Trại phải có bể nước/ bồn nước để dự trữ nước (không sử dụng nước bề mặt)



Nước phải được xử lý Chlorine với liều 3-5ppm trước khi cho lợn uống

Nguồn nước



Lấy mẫu kiểm tra vi sinh và  nồng độ Chlorine trong nước uống cho lợn

Nguồn nước



Xe vận chuyển

Thành lập trung tâm rứa và sát trùng xe, lồng bắt lợn

Rửa và sát trùng xe và nghỉ 
30 phút tại trung tâm trước 

khi đến trại

Xe được sắp xếp theo dịch 
tễ của trại

Sát trùng tại khu vực ngoài 
trại, chờ 30 phút trước khi 

vào trong trại

Xe bắt heo Xe cám, thuốc Xe thăm trại



Xe vận chuyển

Thành lập trung tâm rửa và sát trùng xe, lồng bắt lợn

Xe bắt heo Xe cám, thuốc Xe thăm trại



Thành lập trung tâm rửa và sát trùng xe, cung cấp giấy chứng nhận

Xe vận chuyển

Xe bắt heo Xe cám, thuốc Xe thăm trại



Xe bắt lợn con – rửa và phun sát trùng  (gầm xe và bánh xe)

Xe vận chuyển

Xe bắt heo Xe cám, thuốc Xe thăm trại



Xe cám, xe chở thuốc vaccine phải được rửa và phun sát trùng xe trước 
khi vào lấy cám ở nhà máy cám

Xe vận chuyển

Xe bắt heo Xe cám, thuốc Xe thăm trại



Đưa khu vực xuất bán lợn thịt ra khỏi khu vực chăn nuôi, có xe nội bộ sẽ 
chuyển lợn từ trại ra khu vực bán này

Xe vận chuyển



Thành lập các trung tâm bán 
lợn: Bình Định

Xe vận chuyển



Vật chủ mang trùng

Kiểm soát ruồi, chuột bằng Quick Bayt® hoặc Cyperkiller, Racumin pha 
nước, phun xịt lên bề mặt chuồng trại. 



Sử dụng thuốc diệt chuột Racumin TP 0,75 để kiểm soát chuột trong trại

Vật chủ mang trùng



Dùng Cyperkiller phun bề mặt để diệt muỗi, côn trùng.
Định kỳ phun sát trùng khuôn viên trại  bằng Aldekol/ Omnicide/ Vikorn

Vật chủ mang trùng



Không nuôi động vật khác trong trại

Vật chủ mang trùng



Con người

Sát trùng, tắm, gội đầu, 
thay quần áo của trại và 

ủng trại; thay ủng, nhúng 
vào hố sát trùng trước khi 

vào và ra khỏi trại.



Dụng cụ

Tất cả tư trang cá nhân phải bỏ vào tủ UV, chờ 30 phút



Trang bị kim  tiêm và xi lanh, nồi hấp xi lanh riêng cho mỗi chuồng

Dụng cụ



Ủng riêng  bên ngoài và trong chuồng; dụng cụ riêng cho mỗi chuồng

Dụng cụ



Xử lý xác heo chết

Lò đốt xác lợn bằng biogas



Phân và chất độn chuồng

Phân và đệm lót sinh học phải được đóng 
vào bao và đưa ra ngoài khi kết thúc lứa

Xe vận chuyển nội bộ đưa phân 
ra ngoài



Thịt lợn và Sản phẩm từ lợn  

Không mang thịt lợn, thực phẩm có chứa liên quan đến lợn chưa được nấu chín 
vào trại.



Thịt lợn và Sản phẩm từ lợn  



Thịt lợn và Sản phẩm từ lợn  



Tổ  chức hội thảo,  Poster, tạp chí 



Tổ  chức hội thảo,  Poster, tạp chí 



Thank you!
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