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Kin/i j?ü'i: Ban thtrông vi) Hi Nông dan các huyn, Thành phô.

Hin nay trén dja bàn tinh bnh Djch tã 1cm Châu Phi dang din bin ht src
phirc tap, djch lay Ian nhanh, gay thit hi I&n ye kinh t cho các h chãn nuOi, ánh
hisOng righiêm tr9ng den ngành chàn nuôi cua tinh. Dê ngãn chn, khng ch bnh
Djch tâ 1cm Châu.Phi phát sinh. Ban Thu'&mng vii Hti Nông dan tinh dé ngh Ban
Thir&ng vi Hi Nông dan các huyn, Thãnh phô thrc hiii rnt s ni dung cong
viêc sau:
I .Tiêp tic day rnanh tuyén truyên sãu rng den hi viCn nông dan ye nguy
cci, tác hai cüa Djch tã 1cm Châu Phi; thçrc hin nghiêm tllc, dông b các bin pháp
phàng cMng ngän ngüa djch bnh, khng ch khOng d dch phát sinh vã lay lan
nhanh nhix: thrc hin cm trai, kim soát tht cá các phuorng tin, vt dyng, thrc
an,.. .vào trai; có bin pháp ngãn ch.n chim, chut và các loi cOn triing khác xãm
nhp vào chung nuôi; tic hin tiêu dec, khr tring thirmng xuyCn bang vOl bet,
thuc sat trIng...
2.Tuyên truyn chü trucrng ca ch chInh sách h trg cilia Nhà nisó'c dôi vó,i
ng1Imi chän nuôi khi có djch bnh xáy ra; dng thôi tuyên truyên dê nguäi tiCu
dung khOng thy chay, quay 1ung lai vói các san phârn thjt 19n sch, an toàn. Ben
canh do phát huy vai trO giárn sat cilia to chi:rc Hi trong vic phát hin, th giác cac
tru'mng hçmp giu dch, vi:rt 1cm m, cht ra kênh rni.ro'ng lam ô nhirn moi tr1r6ng và
lay Ian djch; giárn sat vic chi trä h trq Nhã nucc dM v6i các ho bj djch bnh,
giám sat quy trInh tiêu hüy 1cm gay ô nhim rnôi trLrmng.
3.Tuyên truyn, vn dng cong dng chung tay chia sé nhrng khó khãn
càng h chän nuôi bj djch giüp h chãn nuOi On djnh dôi sang. Day manh vic phát
dng xây dimg Qu5'" Mái m nOng dan", to chCrc t.ng con gkng có giá trl cho các
h có hoãn cänh khó khän b djch bnh sau khi cOng b ht dlch. hi vn các ho
chän nuôi nhO lé không dü diu kin chuyên dôi ngành ngh khác; tp trung phát
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trin chàn nuôi trang trai, gia tri theo hung an toàn dich bnh, g.ii vâi quán 1
cht krcing và truy xu.t ngun g& san phârn.
Nhn dxqc cong van nay, d nghj Hi Nông dan các huyn, Thành ph to
chüc tuyên truyn trin khai xung các ci sâ Hi dé thirc hin. Djnh kS' vào ngày
30 hang tháng báo cáo tinh hInh din bin djch bnh vá kt qua tuyên truyn, giárn
sat, h trçl các h dan b dch bnh v Hi NOng dan tinh qua Trung tarn Dy ngh
và h trçl nOng dan.
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T/M BAN THU ONG VU
TICH

BAI TUYEN TRUYEN
PHONG, CHONG BNH DJCH TA WN CHAU pm
Kinh thira toàn the nhân dan!
Hin nay, bnh Djch tà 1cm Châu Phi dang din bin ht sCrc phIrc tap, djch lay
lan nhanh, gay thit hi rat Rn ye kinh tê, xã h)i, môi tru&ng; ânh huâng nghiêm
tr9ng den san xuât chän nuôi 1cm cüa tinh.
Bnh Djch tã 1cm Châu Phi là bnh truyn nhim nguy him do vi rtt gay ra,
bnh lay lan nhanh vsi t 1 chêt cao len den 100%. Lçm mac bnh thung có triu
chimg sot cao, bO an; trên da vành tai, cäng chân, v1ing ngc, biting có the có not
xuât huyêt màu thâm tim; ign khó thâ, non müa, tiêu chây dôi khi có lan máu hoc
tao bón.
Vi rut Djch tà lçmn Châu Phi có siic d kháng cao trong mOi truô'ng, vi rut chi
gay bnh cho 1cm không gay bnh cho ngumi và dng 4t khác, hin không có thuôc
diêu tn và chtra có vàc xin dê phông bnh.
D ngän chn Bnh Djch tã 1cm Châu Phi phát sinh, lay Ian trén dja bàn tinh.
Ban chi do Phông chông djch bnh dng 4t Tinh dé nghj cap üy Dãng, ChInh
quyên các cap, các ngành và toàn the nhân d triên khai, thrc hin quyêt 1it,
dông b các giãi pháp sau:
1. Thirc hin quy trInh chän nuôi an toàn sinh hçc, không d mm bnh xâm
nhp vào chuông nuôi bng cách:
- Cho 1cm an, ung dy dü dam bào cã v s krcmng và chit luçmng, không cho
1cm an thirc an thüa cüa nhà hang hoc bêp an tp the; bô sung các 1oti vitamin,
khoáng chat, men tiêu hóa vào khâu phãn An cho 1cm và tiêm phông day dü các 1oi
vac xin dê nãng cao sue dê kháng.
- Hang ngày quét dçn thu gom phân, rác thai d ü, d& ho.c chôn; thu&ng
xuyên râi vôi bt ô lôi di và xung quanh chuông nuôi; tnthc cira chuong nuôi phài
có ho hoc khay chüa dung djch thuôc sat tri'lng hoc vôi bt dê ngixô'i chän nuôi
sat trüng ung tnic và sau khi vào chuông nuôi.
- Di vâi vCing djch, vüng bj djch uy hip th%rc hin khü tràng, tiêu dc lien
tic I lãnlngày trong vông 1 tuân dâu tiên, 03 lãnituân trong 2-3 tuân tiep theo; dôi
vài yang dm và ving chisa có djch th%rc hin khi'r trUng, tieu dc 02 lanituan trong
vông 01 tháng; 01 lit dung djch dA pha phun cho 10 m2, phun i.rOt dêu be mt nén,
tu&ng, trãn nba, ding ciii chAn nuôi và moi tn.rông xung quanh.
- Hin ch thi da nguôi, phuoTig tin ra vào khu vrc chän nuôi tht là thuung
lái thu mua lçmn; có bin pháp ngAn chn chim, chut, chó, mèo, con trting xãm nhp
vào chuông nuôi.
2. Không thu mua, vn chuyn, git m 1cm ôm, 1cm cht; thpc hin v sinh,
khu trüng, tiêu dc phucrng tin tn.râc, sau khi 4n chuyên và sau mi ca san xuât;

tm dung buôn ban, 4n chuyn và nhp lcm nuôi mói ó các xâ có djch dn khi
cong bô hêt djch.
3. KM phát hin 1cm m, c1it bt thithng nghi m&c bnh Djch tá 1cm Châu Phi
ngix&i chn nuôi, ngu&i hành nghê thu y không tir diêu tn ma phái báo ngay cho chInh
quyên dja phixcmg hoc lnrâng thu y xA dé kiêm tra, xác djrih bnh và huâng dn bin
pháp xir i.
4. Vi rut Djch tã 1cm Châu Phi khong gay bnh cho ngu&i, sir diing san phrn
tir 1cm khôe mnh, an toàn và dam bào chat lucmng không ãnh hu&ng den si'rc khóe
ngixmi tiêu diing.
5. Lcm mc bnh Djch tã 1cm Châu Phi bat buc phâi tiêu hüy, NhA numc h
trg 45.000dJkg hcmi dôi vi 1cm nái, 1cm dirc giông dang khai thác; h trg 30.000
&kg hcmi dôi vi các 1oi ign khác.
6. Nlittng tnrô'ng hçmp không chap hành các quy djnh v phông, cMng djch sê
không ducmc Nhà nuâc h trg kinh phi ma con bj xir pht theo quy djnh cüa pháp 1ut.
7. Thirc hin nguyen t.c 5 Kliông d ngAn ch.n bnh Djch tã 1cm Châu Phi:
KhOng gi.0 djch; Không rnua ban, 4n chuyn 1cm bnh, 1cm cht; Không
git m& tiêu th1i ign bnh, 1cm chêt; Không vrt 1cm chêt ra môi tni011g; Không sir
diing thuc An du thüa cüa nhA hang, bêp An tp the.
* To chic, triên khai các biên pháp phông, chOng djch là trách nhiin cüa
cap Uj dáng, chmnh quyén các cap.
* Thirc hin các bin pháp phông, cMng d.ich là trách nhim cia toàn dan.
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