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Sau đợt bùng phát của dịch tả lợn (CSF) ở Nhật Bản từ sau tháng 9 năm 2018 và sự lây lan dịch tả lợn
châu Phi (ASF) ở khu vực châu Á, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ở gia súc đã được sửa đổi vào
ngày 1 tháng 7 năm 2020, theo quan điểm thực hiện phòng chống dịch bệnh gia súc ở Nhật Bản một
cách chính xác hơn.
Trước đó, Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi đã được xem xét lại nhằm tối ưu hóa sớm việc
quản lý vệ sinh chăn nuôi tại các trang trại chăn nuôi lợn và lợn rừng, vào ngày 9 tháng 3 năm 2020,
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi mới đối với lợn và lợn rừng đã được ban hành.
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi được quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật phòng chống
bệnh truyền nhiễm ở gia súc là một phương pháp quản lý vệ sinh trong chăn nuôi gia súc, và chủ
chăn nuôi phải tuân theo tiêu chuẩn này.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của các nhà sản xuất chăn nuôi và các bên liên quan về việc họ không hiểu
ý nghĩa của từng mục trong Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi đợt sửa đổi gần đây, Tiêu
chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi gần đây đã được hệ thống hóa thành các phần I ~ IV cho mỗi
mục tiêu nỗ lực, và các hạng mục được phân loại theo loại nguồn lây nhiễm (người, vật dụng, động
vật hoang dã, môi trường chăn nuôi, gia súc) cần kiểm soát đối với mỗi hệ thống chăn nuôi.

Danh sách phân loại Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi
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Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc

II Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh
III Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh

IV Phòng chống mầm bệnh phân tán từ khu vực quản lý vệ sinh

Trách nhiệm của chủ chăn nuôi và những nỗ lực đảm bảo thực hiện triệt để các tiêu chuẩn chẳng
hạn như soạn sổ tay hướng dẫn quản lý vệ sinh chăn nuôi, v.v... tại nơi làm việc được quy định ở mục I,
các nỗ lực quản lý vệ sinh cụ thể được quy định ở mục II ~ IV.
Là một phần của dự án ủy thác truyền phát thông tin về CSF năm TC 2019, chúng tôi đã biên soạn
sách hướng dẫn dành cho các nhà sản xuất chăn nuôi để giải thích một cách dễ hiểu về Tiêu chuẩn
quản lý vệ sinh trong chăn nuôi đối với lợn và lợn rừng bản sửa đổi năm 2020.
Chúng tôi mong rằng cuốn sách hướng dẫn này sẽ giúp các nhà sản xuất chăn nuôi hiểu rõ hơn về
tầm quan trọng của Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi,
và có thể giúp ích trong việc xây dựng hệ thống phòng chống mầm bệnh xâm nhập và bùng phát
bệnh truyền nhiễm tự phát ở gia súc.
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I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh đã
được xem xét lại rồi ha

Phần mở đầu ~Vào một buổi sáng nọ, 2 người hẹn gặp nhau để đến
tham quan học tập trang thiết bị mới tại Trang trại Mamoru~

Vì nếu để bệnh truyền nhiễm
bùng phát thì nguy to

Báo nông

Mamoru
Có 3 ý chính

Chủ trang trại
chăn nuôi lợn

1 ~ 7

Trách nhiệm của chủ chăn nuôi - Nắm rõ và thực hiện theo các thông tin mới nhất về phòng chống dịch bệnh
gia súc - Soạn sổ tay hướng dẫn quản lý vệ sinh chăn nuôi và phổ biến triệt để cho người lao động, v.v...
Tạo và lưu trữ hồ sơ - Lập quy tắc thông báo, v.v... - Hướng dẫn quản lý sức khỏe cho bác sĩ thú y, v.v... - Chuẩn bị
trước để ứng phó với sự gia tăng nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm ở gia súc

Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi sau khi được xem xét lại có ghi rõ các loại trách
nhiệm và nghĩa vụ dành cho chủ chăn nuôi, vì vậy chúng ta cần phải xác nhận những thông tin
mới nhất. Từ giờ mỗi trang trại phải có bác sĩ thú y quản lý hoặc thành lập cơ sở khám bệnh, nên
tôi sẽ giới thiệu cho anh bác sĩ thú y của trang trại chúng tôi để cùng nhau học tập về
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi nhé. Chúng ta hãy cùng nhau học tập để
chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm nào!

Khóa học
phòng ch
ống
dịch tả lợ
n

Không mang mầm
bệnh ra ngoài

Không mang mầm
bệnh vào trong

Mirai

Vấn đề về con người

Bên chúng tôi cũng tham gia
khóa học phòng chống dịch
bệnh nè
Tạm xem là hiểu, nhưng mà...

Chủ trang trại
chăn nuôi lợn

nghiệp

I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc

Thật hả!? Nhờ cả vào chị đó!
Xin chào, tôi là bác sĩ thú y quản lý ở trang trại của cô Mirai. Xin được phép vào thẳng
vấn đề, bây giờ tôi sẽ giải thích về Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi mới.

Không phân tán
mầm bệnh

Mời bác sĩ!

Nhưng liệu mình có thể
làm theo tiêu chuẩn
được không ta

Vì cần phải phổ biến
triệt để cho nhân viên
và những người có liên
quan bên ngoài nữa

Lo quá...

Chủ chăn nuôi là những người đi đầu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh gia
súc, có trách nhiệm cố gắng ngăn chặn sự bùng phát và lây lan các bệnh truyền
Thì ra
nhiễm ở gia súc.
là thế Tôi hiể
~
u rồi!
Những quy định để hoàn thành trách nhiệm đó chính là các mục của
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi mà hai anh chị sắp được
học. Những hạng mục cơ bản trong Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi
quy định chủ chăn nuôi trước hết cần chuẩn bị/soạn ra những nội dung như sau.
1

Chúng ta cùng đi kiểm
tra xem sao

Cảm ơn chị!

Đây là "Hợp tác
với người có liên
quan để nâng cao
ý thức" đó

Phải ha

3

2

3

Nếu có người quản lý nào khác ngoài chủ chăn
nuôi, thì phải bổ nhiệm người quản lý vệ sinh
chăn nuôi
Chuẩn bị bản vẽ mặt bằng của trang trại
Tiếp nhận sự kiểm tra và hướng dẫn của Trung
tâm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe gia súc
Sổ t
hướ ay
n
dẫn g

Soạn sổ tay hướng dẫn quản lý vệ sinh
chăn nuôi
Vui lòng soạn nội dung đối chiếu theo ý kiến của
các chuyên gia như bác sĩ thú y quản lý, v.v..., in
ra và phân phát cho người lao độn

4

5
6

7

Hồ
quả sơ
n lý

Soạn hồ sơ thông tin về quản lý vệ sinh,
và lưu trữ hồ sơ đó
Lập quy tắc thông báo khi phát hiện các
triệu chứng cụ thể

Quy tắc
thông báo
Số 1: ...
Số 2: ...

Phải có bác sĩ thú y quản lý hoặc thành lập
cơ sở khám bệnh
Nếu thuộc khu vực được Bộ trưởng chỉ định,
thì chủ chăn nuôi phải nắm rõ những nội
dung nỗ lực mà Bộ trưởng đề ra
4

I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc
Anh có biết là chủ chăn
nuôi có nghĩa vụ thiết lập
khu vực hồ sơ quản lý vệ
sinh không?

I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc

Mỗi năm họ đều đến kiểm
tra, nhưng việc thiết lập
khu vực quản lý vệ sinh
quan trọng đến thế sao?

Bác sĩ của Trung tâm vệ sinh
và chăm sóc sức khỏe gia súc
đến chỗ tôi và bảo là "Từ nơi
này trở đi là khu vực quản lý
vệ sinh"

Khu vực quản lý vệ sinh
tại trang trại của Mirai

Trang trại của chúng tôi thiết
lập khu vực quản lý vệ sinh tại
chuồng lợn, kho, và bồn chứa
thức ăn cho gia súc

Thiết lập khu vực quản lý vệ sinh
~Trên xe đang chạy đến Trang trại Mamoru~

8

Khu vực quản lý vệ sinh
tại trang trại của Mamoru

Bởi vì đó là khu vực
cần được quản lý vệ
sinh để ngăn chặn
mầm bệnh xâm nhập

ng
tro
n
Bê vực
khu

i
goà c
n
n
Bê hu vự
k

Bố trí hàng rào ở đường ranh giới
phân cách bên trong và bên ngoài
khu vực để bao quanh toàn bộ khu
vực đó
Tôi có đặt hàng rào
rồi, nhưng mà lại
gây lúng túng cho
xe chở thức ăn chăn
nuôi và thợ khuân
vác vật liệu

Ở nơi người và xe ra vào
Cần phải đặt bảng thông báo
ghi rõ "Từ nơi này trở đi là
khu vực quản lý vệ sinh"

Vậ
LOG n tải
ISTIC

Từ nơ
i
đi là này trở
quản khu vực
lý vệ
sinh

S

Từ nơi này trở
đi là khu vực
quản lý vệ sinh

Thiết lập khu vực quản lý vệ sinh

8

Thiết lập khu vực quản lý vệ sinh

Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi quy định chủ chăn nuôi cần thiết lập khu vực quản lý vệ
sinh. Khu vực quản lý vệ sinh được thiết lập để tạo ra khu vực sạch sẽ ít có khả năng bị nhiễm mầm
bệnh, giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào gia súc bằng cách chú trọng thực hiện các biện
pháp quản lý vệ sinh như hạn chế người bên ngoài tiến vào, khử trùng tại cửa ra vào, thay quần áo và
giày, v.v... Vì số lượng cửa ra vào khu vực quản lý vệ sinh cần được giảm đến mức tối thiểu
và không để cho người bên ngoài và động vật hoang dã tiến vào, nên cần phân chia rõ ràng
khu vực quản lý vệ sinh với những khu vực khác bằng hàng rào, v.v... và cần khử trùng
khi ra vào khu vực. Ngoài ra, điều quan trọng là khu vực quản lý vệ sinh phải bao gồm
tất cả các cơ sở, thiết bị và khu đất sau đây.

1

Chuồng lợn và nhà riêng của tôi
ở chung một khu đất, nên tôi
gặp khó khăn trong việc quản lý
vệ sinh
Cần dùng cái gì đó để
phân chia ranh giới khu
vực đúng không?

8

Vấn đề về môi trường chăn nuôi

Cơ sở và thiết bị cần có trong khu vực quản lý vệ sinh
Chuồng trại chăn nuôi
gia súc, bãi giữ ngựa,
bãi chăn thả, v.v...

2

Nơi cất giữ các vật
dụng tiếp xúc trực
tiếp với gia súc

3

Phạm vi mà người
tiếp xúc trực tiếp với
gia súc làm việc mà
không khử trùng hoặc
thay quần áo và giày

Tôi sẽ
chú ý! Tôi đã h
iểu!

Ví dụ về mô hình trang trại phòng chống
bệnh truyền nhiễm ở gia súc
Hãy tuân thủ Tiêu chuẩn quản lý
vệ sinh trong chăn nuôi

Cùng nhau bảo vệ trang
trại khỏi CSF và ASF! Hàng rào bảo vệ
Bệ cho lợn
xuất chuồng
Trạm xuất chuồng

Nhà ủ phân chuồng

Hàng rào điện

Kho chứa xác lợn

Chuồng lợn
Phòng thay quần áo ở
cửa vào chuồng lợn

Bồn chứa thức
ăn gia súc

Văn phòng/
Phòng thay quần áo

Cổng khử trùng xe

Trước đây tôi chỉ toàn
nói miệng, giờ tôi sẽ
đặt bảng thông báo

Dựa trên tài liệu do tỉnh Gifu cung cấp
5

6

I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc

9

Vấn đề về môi trường chăn nuôi
Chuẩn bị cho trường hợp bị hạn chế chăn thả

I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc

9

Chuẩn bị cho trường hợp bị
hạn chế chăn thả

10

Vấn đề về môi trường chăn nuôi
Chuẩn bị chôn hủy, v.v...

10

Chuẩn bị chôn hủy, v.v...

Đối với lợn và xác lợn mắc bệnh truyền nhiễm ở gia súc, nếu chỉ khử trùng thì khó có thể
ngăn chặn hoàn toàn mầm bệnh lây lan, về nguyên tắc phải thiêu hủy hoặc chôn hủy.
Chính vì thế, chủ chăn nuôi phải chuẩn bị sẵn đất chôn hủy để phòng khi cần sử dụng.
Tôi cần chuẩn bị đất rộng cỡ nào thưa bác sĩ?
Tiêu chuẩn đối với lợn từ 3 tháng tuổi trở lên là 0,9 ㎡ /con.
Nếu như không thể đảm bảo chuẩn bị được đất chôn hủy, thì chủ chăn nuôi cần lập
sẵn danh sách các cơ sở thiêu hủy hoặc cơ sở xử lý xác gia súc.

10.2
m

Khi chúng ta xét thấy cần phải ngăn chặn sự lây lan, thì hạn chế chăn thả, đàn lợn đang chăn
thả phải được chuyển vào nuôi trong chuồng trại, hoặc cho xuất chuồng, hoặc di dời đến trang
trại khác.
Để đề phòng tình huống như vậy, khi lập kế hoạch chăn thả cần phải đảm bảo luôn có sẵn
trang thiết bị dùng để lánh nạn, hoặc chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuất chuồng, di dời.

7

6.2m

7m

6.2m

Hình mặt cắt

4m
4m

4m

1m
1m

Nếu như trong khu vực xuất hiện bệnh truyền nhiễm ở gia súc, thì tôi phải xử lý đàn
lợn đang chăn thả như thế nào?

4m

Hố chôn hủy

1m

Không gian làm
việc, v.v...
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Hình nhìn từ trên xuống

Hố chôn hủy

Tôi nghĩ là sẽ có những trường hợp chăn thả để nuôi lợn trong môi trường gần với thiên nhiên.
Khi chăn thả, cần rải vôi định kỳ và thực hiện các biện pháp phòng chống ký sinh trùng (tẩy
giun).
Ngoài ra, cũng có trường hợp động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh, mầm
bệnh lan truyền từ phân mà chúng thải ra trong khu vực đó trở thành nguyên nhân gây bệnh
truyền nhiễm, nên chủ chăn nuôi cần bố trí hàng rào (dùng loại hàng rào 2 lớp ở khu
vực sinh sống của lợn rừng hoang dã) để tránh động vật hoang dã xâm nhập, đồng
thời cũng cần chú ý diệt cỏ, v.v... ở khu vực xung quanh chuồng trại.

Ví dụ về diện tích tiêu chuẩn cần thiết để
chôn hủy lợn

Ví dụ tính toán về số lượng lợn có
thể chôn hủy (lợn vỗ béo)

- Diện tích đáy của hố chôn hủy
4m x 8m x 2 hố = 64 ㎡ (1,1m xung
quanh là mặt dốc)
- Diện tích đáy cần cho 1 con lợn vỗ
béo 0,222 ㎡ /con
- Số lượng lợn có thể chôn hủy trong
bãi đất chôn hủy tương ứng 64 ㎡
÷ 0,222 ㎡ /con ≒ 288 con
(Đất chôn hủy cần thiết cho 1 con
(12,2m x 21,4m) ÷ 288 con ≒ 0,9 ㎡ )

1m

Ch

úý

① Khi đào nhiều hố chôn hủy song song nhau, hãy
giãn cách ra khoảng 7 ~ 10m.
② Nếu nền đất yếu, mặt dốc có thể sẽ bị sụp đổ
trong quá trình làm việc, vì vậy chủ chăn nuôi
hãy lắng nghe ý kiến của

nhà thầu thi công và
các bộ phận liên quan đến công trình dân dụng,
và thực hiện các biện pháp như điều chỉnh độ
dốc của mặt dốc, v.v...
③ Dịch cơ thể sẽ dễ trào ra nếu bị tích tụ không
đều, v.v... ở mặt đáy của hố chôn hủy. Để tránh
dịch bị trào ra, cần chú ý không làm cho mặt dốc
có độ dốc quá lớn, đồng thời hãy đặt tấm ngăn ở
giữa nếu hố chôn hủy dài.

!
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I: Các hạng mục cơ bản về phòng chống dịch bệnh gia súc

Vấn đề về môi trường chăn nuôi
Cấm nuôi thú nuôi

11

Cấm nuôi thú nuôi

12

Tôi có thể nuôi mèo để đối phó với chuột được không?

Ví dụ về bệnh truyền nhiễm chung của thú nuôi và lợn
[Nguồn: Trang web của Phòng nghiên cứu sức khỏe động vật]

Triệu chứng

Thú nuôi là vật trung gian

Mèo

Về triệu chứng

Mèo không có triệu chứng ngay cả khi bị nhiễm bệnh, bài tiết mầm bệnh qua phân. Khi mầm
bệnh bài tiết qua phân của mèo bị nhiễm bệnh lây nhiễm sang lợn qua đường miệng, lợn sẽ có
các triệu chứng như sốt, ho, chảy nước mũi, thở thể bụng (thở hổn hển), vết lốm đốm màu đỏ
tím trên da, không đứng được, sẩy thai ở lợn mang thai bị lây nhiễm lần đầu, v.v...

Bệnh Leptospirosis
Triệu chứng

Thú nuôi là vật trung gian

Chó

Triệu chứng

Thú nuôi là vật trung gian

Tránh mật độ nuôi nhốt quá đông

Rất tuyệt vời! Chúc mừng anh!
Nhưng anh không được dồn quá nhiều lợn vào trong 1 chuồng lợn đâu đấy.
Đây được gọi là mật độ nuôi nhốt quá đông, nếu anh dồn quá nhiều lợn vào trong 1 chuồng lợn
thì không chỉ làm tăng nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, mà còn gây căng thẳng cho
lợn, khiến sức đề kháng mầm bệnh của chúng suy giảm, rơi vào trạng thái dễ mắc
các bệnh truyền nhiễm.

Giống như đi tàu điện chật ních người nên bị lây cảm ấy nhỉ. Nếu xét đến vấn đề
này, thì lợn cần không gian rộng cỡ nào thưa bác sĩ?

Cũng còn tùy thuộc vào cấu trúc
của chuồng lợn, nhưng tiêu chuẩn
cho lợn vỗ béo là 0,8 ㎡ /con, lợn
giống là 1,2 ㎡ /con.

Tôi đã
hiểu!

Về triệu chứng

Có các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào loại huyết thanh Leptospira và loại động vật, lợn
không mang thai thường bị bệnh nhẹ, nhưng lợn đang mang thai sẽ bị sẩy thai hoặc sinh ra lợn
con khuyết tật.
Bài tiết mầm bệnh qua nước tiểu.

Bệnh nhiễm khuẩn Salmonella

Tránh mật độ nuôi nhốt quá đông

12

Gần đây, số lợn con được sinh ở trang trại tôi bắt đầu tăng lên!
Tôi rất vui vì trong chuồng lợn có thật nhiều lợn con!

Cấm nuôi thú nuôi trong khu vực quản lý vệ sinh.
Lý do cấm là vì cá thể mắc loại bệnh truyền nhiễm chung với lợn có nguy cơ lây lan mầm bệnh,
ngay cả khi không phải như vậy, nếu thú nuôi như mèo, v.v... ra vào khu vực quản lý vệ sinh hoặc
chuồng trại, sẽ có nguy cơ trở thành tác nhân lây lan mầm bệnh từ cơ thể, miệng,
chất bài tiết, v.v... của lợn, v.v...
Cũng vì lý do này nên cần phải chú ý đến cả chó giữ nhà và mèo ở địa phương. Hãy
đối phó với mèo ở địa phương bằng cách bố trí hàng rào bảo vệ, v.v...

Bệnh Toxoplasma

Vấn đề về gia súc

Chuồng lợn có mật độ nuôi nhốt quá đông

Chuồng lợn có mật độ nuôi nhốt thích hợp

Mèo, chó, v.v...

Về triệu chứng

Có các loại bệnh khác nhau tùy thuộc vào loại huyết thanh Salmonella, loại động vật và tuổi
của lợn, bệnh nhiễm trùng máu cấp tính (bệnh giống với sốt phát ban Typhus) có các triệu
chứng là sốt, chán ăn, biểu hiện mất sức, và sau đó tử vong do nhiễm trùng
huyết. Bệnh tiêu chảy có triệu chứng chính là tiêu chảy kèm theo mùi hôi,
trường hợp cấp tính sẽ dẫn đến tử vong sớm. Nếu bệnh tiến triển mãn tính,
con vật sẽ tăng trưởng kém vì mất nước, gầy yếu, v.v... do viêm ruột.
Ngoài các triệu chứng trên, còn có trường hợp gây viêm phổi, sẩy thai.
Bài tiết mầm bệnh chủ yếu qua phân.
9
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II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh
Khu vực có hàng rào
bao quanh đây rồi

Hạn chế người không phận sự tiến vào khu vực quản
lý vệ sinh ~2 người đã đến Trang trại Mamoru~

Nhưng cửa cho xe ra
vào ở đâu?

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

Vấn đề về con người

Ở đằng kia kìa, khó
nhận ra lắm à?

13

Thông tin về người tiến vào
khu vực quan lý vệ sinh rất
quan trọng

... Tấm bảng oách ghê
Nhưng anh hãy đặt tấm
bảng để dễ nhận biết cửa
ra vào nhé

Anh phải nhắc nhở để ngăn
chặn việc tiến vào và tiếp
xúc không cần thiết với lợn
Hình như người đã đi
du lịch nước ngoài cũng
nguy hiểm nữa
Cấm cả những
người đã đi ra nước
ngoài trước đó 1
tuần thì phải?

Người mà ngày hôm đó
đã đi vào trang trại khác,
lò mổ hoặc khu vực do
Có nhiều nguy cơ
Bộ trưởng chỉ định
mang theo mầm bệnh,

Cửa ra vào rất quan
trọng sao...

Còn phải chuẩn
bị cả thiết bị khử
trùng nữa

nên về cơ bản là không
cho họ tiến vào

Khi tiến vào cần khử trùng các
ngón tay hoặc đeo găng tay
Mặc quần áo và giày chuyên dụng
Đây chính là tiền đề quan trọng
để ngăn không cho mầm bệnh
xâm nhập đấy

Hạn chế người không phận sự tiến vào khu vực quản lý vệ sinh - Biện pháp xử lý khi những người đã vào các cơ
sở liên quan đến chăn nuôi khác, v.v... tiến vào khu vực quản lý vệ sinh
Khử trùng các ngón tay, v.v... đối với người tiến vào khu vực quản lý vệ sinh - Bố trí và sử dụng quần áo và giày
chuyên dụng dành cho khu vực quản lý vệ sinh
Hạn chế người không phận sự tiến vào khu vực quản lý vệ sinh

Khu vực quản lý
vệ sinh

Người không phận sự

miễn vào

▲ Tấm bảng hạn chế người tiến
vào khu vực quản lý vệ sinh

14

Đúng vậy
Vì thế việc nhắc nhở ở
cửa ra vào là rất quan
trọng

Bởi vì điều quan trọng là
người từ bên ngoài vào
"không mang" mầm bệnh
vào trong khu
vực quản lý vệ
sinh

Còn phải
chuẩn bị cả
quần áo sao...

"Không mang"
mầm bệnh vào
sao
Từ nơi nà
y trở
đi là khu
vực
quản lý v
ệ sinh

Mục đích rõ
ràng nhỉ
11

Quản lý những người tiến vào khu vực quản lý vệ sinh cũng
đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý vệ sinh.
Để tránh cho người không phận sự tiến vào, cần phải giảm số
lượng cửa ra vào đến mức tối thiểu, và đặt tấm bảng
"Người không phận sự miễn vào", v.v... ở gần cửa ra
vào sao cho người đi vào có thể nhìn thấy.

Biện pháp xử lý khi những người đã vào các cơ sở liên quan đến chăn nuôi khác, v.v... tiến vào khu vực quản lý
vệ sinh

Vì có nguy cơ dẫn đến mầm bệnh xâm nhập, nên hãy tránh để những người mà ngày hôm đó
đã đến trang trại khác hoặc khu vực do Bộ trưởng chỉ định, và cả những người vừa từ nước
ngoài trở về Nhật Bản trong vòng một tuần, tiến vào khu vực quản lý vệ sinh.
Trong những trường hợp nhân viên phòng chống dịch bệnh gia súc, bác sĩ thú y quản
lý, kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo, nhà cung cấp vận chuyển thức ăn chăn nuôi buộc
phải tiến vào, cần có các biện pháp phòng dịch như tắm rửa, thay quần áo, v.v...
15

Khử trùng các ngón tay, v.v... đối với người tiến vào khu vực quản lý vệ sinh
No Unauthorized
Entry

Găng tay và ủng
chuyên dụng thì có
thể chuẩn bị ngay
được nhưng mà

13 ~ 16

Ngoài ra, để không mang mầm bệnh từ bên ngoài khu vực vào trong khu
vực quản lý vệ sinh nuôi gia súc, hãy bố trí thiết bị khử trùng ở gần cửa vào
khu vực quản lý vệ sinh, và yêu cầu tất cả mọi người rửa sạch các
ngón tay, khử trùng kỹ lưỡng trước khi tiến vào khu vực quản lý
vệ sinh. Cũng có thể mang găng tay chuyên dụng.

▲ Thiết bị khử trùng ở cửa vào, trang thiết bị để thay quần áo và giày

Loại dùng một lần
cũng được

Trước tiên hãy
chuẩn bị trang thiết
bị ở cửa ra vào!
Và anh cũng đừng quên
đặt bảng thông báo để
mọi người biết về việc
cần khử trùng, thay giày,
quần áo nhé

16

Bố trí và sử dụng quần áo và giày chuyên dụng
dành cho khu vực quản lý vệ sinh

Nếu cần vào trong khu vực quản lý vệ sinh,
hãy bố trí quần áo và giày chuyên dụng, và yêu
cầu người tiến vào mặc một cách nghiêm túc.
Đối với nơi thay quần áo, hãy phân chia các
khu vực ra bằng tấm gỗ lót, v.v..., và phân
chia các lối đi để quần áo và giày
trước và sau khi mặc vào cởi ra
không tiếp xúc với nhau.
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Anh xử lý sao với xe tiến vào
khu vực quản lý vệ sinh?

17

Giả sử cần khử trùng
cho chiếc xe này thì chị
sẽ làm thế nào?

Xe xuất hàng với xe
bồn ấy hả?

Khử trùng, v.v... xe tiến vào khu vực quản lý vệ sinh
~Ở bãi đậu xe bên ngoài khu vực quản lý vệ sinh~

Cần chuẩn bị
thảm trải sàn
chuyên dụng bên
trong khu vực,
và khử trùng bàn
đạp, ghế ngồi

Khi không có thảm
thì cần mang ủng
bọc giày ở bên trong
khu vực để tránh
mang mầm bệnh
vào nhỉ

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

Vấn đề về vật dụng
17

Tôi có đặt tạm cái máy
phun sương khử khuẩn
ở đó
Nơi khử
trùng

Anh có bố trí thiết bị khử
trùng ở cửa vào trang trại
không?
Còn nữa, anh nên trải lát mặt đường ở cửa
ra vào
Bởi vì có thể dễ dàng rửa trôi bùn rơi ra
lúc khử trùng, giúp ngăn ngừa tái nhiễm
khuẩn lần hai sau khi khử trùng

Trang trại
Mamoru

Đừng chỉ đặt máy
không thôi,

Trước hết là không để
những người không phận
sự tiến vào
Những người cần
đi vào thì yêu cầu
họ tuân thủ các
quy định

Nhắc đến thợ thì tôi phải xử
lý thế nào với xe bồn và dịch
vụ chuyển phát nhanh?

Hãy hướng dẫn sao cho người
ngoài cũng có thể hiểu được
dễ dàng

13

Khử trùng, v.v... xe tiến vào khu vực quản lý vệ sinh

Đúng vậy, ngoài ra còn có điểm lưu ý là cần trải lát mặt đường nơi khử trùng bằng bê
tông, đào rãnh thoát nước để rửa trôi, hoặc phun một lượng thuốc khử trùng vừa đủ
lên bùn đất, để người và xe không bị tái nhiễm khuẩn lần hai khi đi qua bùn và đất
rơi ra khỏi xe do dùng máy phun sương khử khuẩn, v.v...
Tôi có cần phải chú ý điều gì khi xuống xe ở bên trong khu vực vệ sinh không?
Hãy chuẩn bị thảm trải sàn
chuyên dụng cho trang trại
(loại làm từ cao su dễ giặt,
v.v...) và khử trùng bậc bước
chân, chân ga, má phanh,
vô lăng, v.v... để tránh
nhiễm khuẫn chéo bên
trong xe.

điều quan trọng là
phải yêu cầu mọi

phòng dịch như khử trùng,
v.v... giống với chúng ta

Tôi sẽ thử trao
đổi với thợ xem
sao

Khử trùng, v.v... xe tiến vào khu vực quản lý vệ sinh - Biện pháp xử lý khi mang vật dụng đã sử dụng ở các cơ sở
khác liên quan đến chăn nuôi, v.v... vào khu vực quản lý vệ sinh

Bác sĩ! Về cơ bản thì việc xe ra vào cũng giống với con người ra vào phải không!
Khi ra vào khu vực quản lý vệ sinh, để tránh mang mầm bệnh vào trong, hoặc ngược lại, mang
mầm bệnh ra ngoài, cần phải bố trí thiết bị khử trùng cho xe ở cửa ra vào khu vực quản
lý vệ sinh, và yêu cầu mọi người đảm bảo thực hiện khử trùng cho xe trước khi ra vào!
Ngoài ra cũng phải ghi lại hồ sơ lưu trữ thông tin thực hiện việc khử trùng!

Đương nhiên là
phải khử trùng rồi

Còn mầm bệnh bám vào
xe thì phải làm sao?

17 ~ 18

Nhờ họ phối hợp thực hiện
khử trùng

▲ Hình ảnh chiếc xe đang được khử trùng

18

Biện pháp xử lý khi mang vật dụng đã sử dụng ở các cơ sở khác liên quan đến chăn nuôi, v.v... vào khu vực
quản lý vệ sinh

Về cơ bản, hãy tránh mang
vào các vật đã sử dụng ở các
cơ sở khác liên quan đến
chăn nuôi.
Trong trường hợp buộc
phải mang vào, thì hãy khử
trùng kỹ lưỡng trước khi
mang vào nhé.

Ví dụ về những vật dụng cần khử trùng
◀ Máy ảnh kỹ thuật số

CAMERA

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

ER
UT
MP
CO

◀ Hộp công cụ
◀ Thang bằng thép không gỉ (ba chân )

▲︎ Thiết bị
chẩn đoán
bằng hình
ảnh siêu âm
14

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh
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II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

Biện pháp xử lý khi mang quần áo, v.v... đã sử dụng ở nước ngoài vào
khu vực quản lý vệ sinh

Biện pháp xử lý khi mang quần áo, v.v... đã sử dụng ở nước ngoài vào khu vực quản lý vệ sinh

Anh có nói là gần đây nhân viên đã đi du lịch nước ngoài đúng không. Người đó có
mặc quần áo hay mang giày đã sử dụng trong chuyến du lịch đến trang trại không?

Người vừa trở về Nhật Bản trong vòng 1 tuần không được tiến vào khu vực quản lý vệ sinh
là điều đương nhiên, nhưng bên cạnh đó, để tránh nguy cơ mang mầm bệnh, quần
áo hoặc giày dép đã sử dụng ở nước ngoài trong vòng 4 tháng qua cũng không được
mang vào khu vực quản lý vệ sinh. Trong trường hợp buộc phải mang vào, cần phải vệ
sinh, khử trùng quần áo và giày dép trước khi mang vào.

Đối tượng

Virus dịch tả lợn
(Virus CSF)

Virus dịch tả lợn
châu Phi
(Virus ASF)

Nội tạng đã phân hủy

Máu và tủy xương đã phân hủy

Thời gian tồn tại

37℃

7 ~ 15 ngày

Chuồng lợn bị nhiễm khuẩn

Mùa đông

Đối tượng

Tình trạng môi trường

Chất bài tiết

Sườn lợn (không xương)

Nhiệt độ phòng

Chuồng lợn bị nhiễm khuẩn
Máu đã phân hủy

Đối tượng

3 ~ 4 ngày
15 ngày

28 ngày

Sao chép từ OIE Disease card
Thời gian tồn tại
11 ngày
30 ngày
105 ngày

Đông lạnh

105 ngày
110 ngày

Sao chép từ Tạp chí Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (2010)

Thịt lợn
Thịt bò

Tình trạng môi trường

Thời gian tồn tại

4° C

3 ngày

1 ~ 7° C

Phân compost (bò)

Mùa hè

Quần áo, giày

Mùa hè

Quần áo, giày

Mùa đông

Lớp lót (rơm rạ, v.v...)
Thịt bò

3 ngày

30 ngày

Thịt sạch và thịt xay
Thịt đông lạnh

Virus gây bệnh lở
mồm long móng
(Virus FMD)

Tình trạng môi trường
50℃

-20° C

1 ngày

7 ngày

28 ngày
63 ngày

90 ngày

98 ngày

Sao chép từ trang web của Phòng nghiên cứu sức khỏe động vật, thuộc Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Lương
thực Quốc gia của Nhật Bản
15

Cung cấp nước uống

20

Cung cấp nước uống

Chị sử dụng nguồn nước nào để cung cấp nước uống cho gia súc?

Sao cơ? Tôi thấy không nhiều lắm.
Vì cần phải thay quần áo khi ở trang trại. Nếu giày bẩn thì sẽ vệ sinh giày, nhưng cảm
giác cũng không có gì khác so với những người bình thường khác.

Thời gian tồn tại của virus trong môi trường

20

Vấn đề về vật dụng

Trang trại chúng tôi đang sử dụng nước giếng, nhưng chúng tôi khử trùng và kiểm tra
chất lượng nước định kỳ. Bởi vì có thực hiện kiểm tra nên tôi rất yên tâm.
Thật tuyệt vời!
Nước phải được khử trùng kỹ lưỡng.
Nếu sử dụng nước dùng để uống như nước máy thì không sao, nhưng đối với nước
trong đầm hoặc nước trong hồ chứa nước, thì có nguy cơ động vật hoang dã chạm vào
và lan truyền mầm bệnh.

(Ví dụ) Chủng loại và điều kiện sử dụng đối với nước cung cấp
Nước máy

Có thể sử dụng

Nước giếng

Tốt nhất là kiểm tra chất lượng nước từ 1 lần trở lên mỗi năm để xác định là "Có thể uống".
Nếu dương tính với vi khuẩn E. Coli hoặc số lượng vi khuẩn thông thường cao hơn giá trị cho
phép, đề nghị khử trùng bằng Clo nhỏ giọt và theo dõi nồng độ Clo.

Nước ở bề mặt như nước trong đầm, v.v...

Đề nghị kiểm tra chất lượng nước từ 1 lần trở lên mỗi năm, khử trùng bằng Clo nhỏ giọt và theo
dõi nồng độ Clo.

Mục tiêu chuẩn chất lượng nước và giá trị tiêu chuẩn dựa trên Luật Cấp nước

Vi khuẩn thông thường
Vi khuẩn E. Coli

Số khuẩn lạc hình thành trong 1ml nước kiểm tra là từ 100 trở xuống
Không phát hiện

Máy bơm hóa chất
loại cơ khí ▶︎
◀︎ Thiết bị đo Clo dư
(Máy cầm tay/Thiết bị
đo đơn giản)
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II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh
Tôi muốn cắt giảm chi
phí thức ăn cho gia súc,
chị nghĩ sao về nguồn
thực phẩm tái chế?

21

Sử dụng thức ăn gia súc đã qua xử lý
~Tại phòng giải lao bên trong khu vực quản lý vệ sinh~

Tôi nghe nếu sử dụng nguyên
liệu thô từ nhà máy chế biến
thịt, v.v...

Từ 90℃ trở lên với
thời gian từ 60 phút
trở lên, hoặc xử lý
nhiệt sao cho có hiệu
quả tương đương

消
毒
済

Đúng vậy, vì không chỉ đưa vào
khu vực quản lý vệ sinh thôi

Phiền phức thật
đấy nhỉ

mà đây còn là thứ mà lợn trực
tiếp ăn

Khu vực quản
lý vệ sinh

Nhà máy chế
biến thịt

Đã khử
trùng

ng

Đã khử
trùng

sạ
ch

Đã khử
trùng

Đã khử
trùng

Sau khi xử lý nhiệt, thức ăn
cho gia súc được vận chuyển
đến khu vực quản lý vệ sinh
bằng xe đẩy chuyên vận
chuyển thức ăn đã xử lý nhiệt

Cũng cần phải ghi lại và lưu
trữ hồ sơ xử lý nhiệt nữa

Khu vực xử lý
nhiệt bên
trong trang
trại

ng
ù
V

Điều cần phải
chú ý là không
được để cho
thức ăn gia súc
đã xử lý nhiệt
bị nhiễm khuẩn
chéo với thức
ăn gia súc chưa
xử lý nhiệt

n
bẩ

Sử dụng thùng chứa vận
chuyển được dùng ở bên
trong trang trại và loại xe
đẩy dành riêng cho vùng
bẩn

Có nhiều thứ cần suy
xét quá

Phải kiểm tra kỹ nội dung trong
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong
chăn nuôi và bản hướng dẫn thôi
17

Sử dụng thức ăn gia súc đã qua xử lý

21

Sử dụng thức ăn gia súc đã qua xử lý

Khi sử dụng nguồn thực phẩm tái chế thải ra từ nhà máy chế biến thịt để làm nguyên
liệu cho thức ăn gia súc, mọi người cần phải đảm bảo đã xử lý thích hợp ở bên ngoài khu
vực quản lý vệ sinh chăn nuôi trước khi mang vào bên trong khu vực đấy nhé.
1

Đã khử
trùng

thì phải cần xử lý nhiệt, rất phiền
phức

Vù

21
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Khi sử dụng nguồn thực phẩm tái chế bao gồm thịt để làm nguyên liệu cho thức ăn gia súc, thì
cần xử lý/có biện pháp như sau đây!
n!
n!
Đã khử
trùng

Nhưng khi
nghĩ đến nguy
cơ nhiễm mầm
bệnh bám vào
thịt, thì đúng
là cần phải
thực hiện bước
xử lý này

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

c
Xá

ậ

nh

Tạo hồ sơ và lưu trữ hồ sơ xử lý nhiệt

Vừa khuấy vừa xử lý nhiệt từ 90 độ C trở
lên với thời gian từ 60 phút trở lên, hoặc
xử lý nhiệt bằng phương pháp (*) có hiệu
quả tương đương hoặc cao hơn, tạo hồ sơ
và lưu trữ hồ sơ xử lý nhiệt.
*Vừa khuấy vừa xử lý nhiệt ở 90℃ từ 60 phút
trở lên, hoặc ở 95℃ từ 19 phút trở lên, hoặc ở
100℃ từ 6 phút trở lên

2

c
Xá

ậ

nh

Đưa ra biện pháp cần
thiết để ngăn ngừa nhiễm
khuẩn chéo

Đưa ra biện pháp để ngăn
ngừa thức ăn cho gia súc sau
khi xử lý nhiệt bị nguyên liệu
thô chưa xử lý nhiệt, v.v... gây
nhiễm khuẩn chéo.

Để tránh
nguy cơ mầm
bệnh xâm
Tôi đã hiểu!
nhập đúng
Kiến thức
không ạ!
rất bổ ích

Chủng loại và nguồn cung ứng nguồn thực phẩm tái chế
Xác nhận xem thịt có được bao gồm trong nguồn thực phẩm tái chế hay không, điều kiện xử lý nhiệt
của nguồn cung ứng ra sao, có thực hiện biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn chéo hay không.
[Tham khảo] Bản hướng dẫn dựa trên Luật An toàn thức ăn gia súc
Cách thu gom nguồn thực phẩm tái chế
Xác nhận rằng nguyên liệu thô đã qua xử lý nhiệt được thu gom hoặc vận chuyển theo cách không
tiếp xúc với nguyên liệu thô chưa được xử lý
Cách mang vào khu vực quản lý vệ sinh
Trong trường hợp nguyên liệu thô được xử lý nhiệt tại trang trại, thì nơi lưu trữ nguyên liệu thô và
nơi đặt các thiết bị xử lý nhiệt phải nằm ngoài khu vực quản lý vệ sinh, không mang quần áo, giày
dép, thùng chứa chưa khử trùng, v.v... dùng khi xử lý nguyên liệu thô chưa xử lý nhiệt vào khu vực
quản lý vệ sinh. Khi mang nguyên liệu thô đã qua xử lý nhiệt vào trong khu vực quản lý vệ sinh,
phải sử dụng thùng chứa đã khử khuẩn dành riêng cho nguyên liệu đã xử lý nhiệt.
Tình trạng xử lý nhiệt ở trang trại và tình trạng phòng chống nhiễm khuẩn chéo
Trong trường hợp nguyên liệu thô được xử lý nhiệt tại trang trại, cần thực hiện xử lý nhiệt bên
ngoài khu vực quản lý vệ sinh, đo nhiệt độ để kiểm tra xem thiết bị xử lý nhiệt có đáp ứng điều kiện
về nhiệt độ hay không, rồi tạo và lưu trữ hồ sơ thông tin đó. Tách biệt các lối đi làm việc xử lý các
nguyên liệu thô trước và sau khi xử lý nhiệt, đồng thời thực hiện các biện pháp chống nhiễm khuẩn
chéo như thay quần áo và giày dành cho công nhân, sử dụng xe đẩy chuyên dụng cho nguyên liệu
đã xử lý nhiệt, phân chia lối đi làm việc một cách sạch sẽ, v.v...
Có được mang vật chưa được xử lý nhiệt thích hợp vào hay không
Không mang thức ăn gia súc và các đồ vật đã bị nhiễm khuẩn chéo
với nguyên liệu thô chưa xử lý nhiệt hoặc thức ăn gia súc xử lý nhiệt
chưa đầy đủ vào trong khu vực quản lý vệ sinh.

Khi chủ chăn nuôi
tự thu mua nguồn
thực phẩm tái chế
thì cần chú ý đến
điều này!
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Vấn đề về vật dụng
Sử dụng vật liệu an toàn

22

Sử dụng vật liệu an toàn

[Phần mở rộng] Mầm bệnh xâm nhập bằng cách nào
~Mầm mệnh đến từ đâu~

Mầm bệnh đang sinh
sôi trong bầy động vật
hoang dã

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh
Mầm bệnh lây lan qua
chất bài tiết và xác của
động vật hoang dã

Phải rồi, lúc trước trang trại của chị Mirai có cho gia súc ăn nông sản phải không?
Chị đã lấy những vật liệu đó từ nơi nào?
Từ nhà nông hàng xóm.
Họ đã giúp đỡ tôi nhiều năm rồi.
Họ bảo là đã tốn công trồng ra số rau củ đó nhưng lại không bán được, nên hãy cho
đàn lợn ăn đi, vì thế tôi đã tiếp nhận lòng tốt của họ.

Lòng tốt của họ thật là đáng quý.
Nhưng chị đã xác nhận xem nhà nông đó có thực hiện biện pháp phòng chống động
vật hoang dã hay chưa?

Mầm bệnh xâm nhập vào
trang trại cùng với động vật
hoang dã!

Vâng! Khu vực của chúng tôi từng có một đoạn thời gian số vụ thiệt hại về nông sản
do lợn rừng gây ra tăng lên, vì thế địa phương chúng tôi nỗ lực ngăn không cho động
vật hoang dã tiếp tục phá hoại bằng cách bố trí hàng rào điện và dụng cụ đuổi chim.
Địa phương đồng lòng cùng nhau cố gắng thực hiện biện pháp phòng chống động vật hoang dã
là một điều rất tốt!
Nhưng khi sử dụng nông sản bị động vật hoang dã phá hoại làm thức ăn cho gia súc hoặc sử
dụng vật liệu bám phân, v.v... của động vật hoang dã cho gia súc, thì điều quan trọng
là phải xét đến cả nguy cơ những vật này có mang mầm bệnh, cần rửa thật sạch trước
khi sử dụng, hoặc để qua một bên không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất
định, hoặc tùy trường hợp mà phải đưa ra quyết định ngừng sử dụng nữa đấy.

Mầm bệnh
cũng đến từ
chuột và chất
bài tiết của
chim

Không khử trùng xe đầy đủ nên
mầm bệnh còn sót lại...

Có lẽ khó ngăn chặn hoàn
toàn việc chúng xâm nhập
vào khu vực quản lý...

A...

Xe đi vào rồi...

Á!!
Không được đi
đằng ấy!

Tôi hiểu rồi!
Tôi cũng nên ghi lại hồ sơ thông tin về thời gian, địa
điểm thu hoạch và nơi thu hoạch nữa đúng không?
Ồ!
Chị suy xét kỹ càng đến vậy sao?
Chị đã bắt đầu hiểu rõ Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn
nuôi rồi đấy!
Chị nên trao đổi với cơ quan hành chính để biết
cách quản lý và sử dụng hợp lý.
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Phải nghĩ ra biện pháp để
chúng tuyệt đối không vào
được chuồng lợn

May quá chỉ là
mơ...

Sao thế?

20

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

23

Phòng chống động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực
quản lý vệ sinh ~Bên trong khu vực quản lý vệ sinh~

Bắt buộc phải bố trí hàng
rào bảo vệ cho khu vực
quản lý

23

Có chứ
Còn có dấu chân của
con gì ở đây, chẳng lẽ
là lợn rừng!?

Được đó
Tôi sẽ phụ anh

Tôi sẽ đi sửa
ngay!

Cái này không biết đã
bị sụp từ khi nào nữa

Tôi sẽ cố gắng từng
chút một để giảm nguy
cơ mầm bệnh xâm
nhập
Đây là cách rất
hiệu quả để ngăn
không cho chúng
đến gần đấy

Phòng chống động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh - Theo dõi sức khỏe khi đưa gia súc vào
trang trại, v.v...
Phòng chống động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

Vì lợn và lợn rừng vốn dĩ là cùng một loài, nên việc tiếp xúc giữa lợn và lợn rừng sẽ là nguyên nhân
lây truyền mầm bệnh. Do đó, các trang trại chăn nuôi trong khu vực có lợn rừng sinh sống cần có
các biện pháp phòng chống.
Do lợn rừng có thể nhảy bật và có tập tính đào đất, nên chúng ta phải lắp đặt hàng rào bảo vệ đủ
cao và chắc chắn để ngăn chặn chúng chui qua.
Ngoài ra, chúng ta cần phải kiểm tra thường xuyên, và sửa chữa ngay nếu như hàng rào bị hư
hỏng. Chuột, chồn, v.v... có khả năng lây truyền mầm bệnh có trong chất bài tiết của
lợn rừng một cách tự động, cho nên chúng ta cần phải loại bỏ nơi ẩn nấp của các loài
động vật hoang dã bằng cách nhổ cỏ và lát gạch xung quanh hàng rào bảo vệ, và thực
hiện các biện pháp ngăn chặn chúng xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh.

Những loại động vật thường có khả
năng xuất hiện ở trang trại chăn nuôi
◀︎ Quạ

Phải đưa hoạt động tuần tra hằng
ngày vào sổ tay hướng dẫn quản lý,
để luôn ghi nhớ việc cần phải sửa
chữa sớm nhỉ

Nếu cùng lúc đó anh cắt cỏ luôn
ở xung quanh hàng rào bảo vệ
thì động vật hoang dã sẽ không
còn chỗ để ẩn nấp

23 ~ 24

Việc phòng chống lợn rừng hoang dã trong số các loài động vật hoang dã thật sự quan
trọng à?
Tại sao chúng ta lại phải chú ý lợn rừng đến như vậy?

Cứ để thế này thì động vật
hoang dã sẽ xâm nhập vào mất

21

Vấn đề về động vật hoang dã và gia súc

Ủa
Ở đằng kia...

Bị sụp rồi!

Anh có vây hàng
rào toàn bộ khu vực
không?

II: Phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào khu vực quản lý vệ sinh

Chúng ta hãy bắt đầu từ
những việc có thể làm
để bảo vệ đàn lợn khỏi
bệnh truyền nhiễm nào!

▲ Lợn rừng

▲︎ Mèo
◀︎ Chuột

24

▶︎
Hàng rào bị
hư hỏng

Nói tóm lại, chúng ta cần phải ngăn
chặn tất cả các loài động vật hoang
dã bao gồm cả lợn rừng xâm nhập.
◀︎ Lắp đặt hàng
rào xung quanh
trang trại, làm
cỏ, rải vôi xung
quanh chuồng
trại

*Lắp đặt hàng rào 2 lớp trong các cơ sở chăn nuôi ngoài trời
như trang trại chăn thả, v.v...

Theo dõi sức khỏe khi đưa gia súc vào trang trại, v.v...

Khi đưa gia súc vào trang trại, cần phải chú ý kiểm tra điều kiện vệ sinh của trang trại chăn nuôi
muốn đưa vào, và đưa gia súc khỏe mạnh vào trong trang trại. Cho dù gia súc dường như không
có dấu hiệu bất thường tại thời điểm đưa vào trang trại, thì cũng không được cho gia súc tiếp xúc
ngay với lợn đang nuôi, nếu chưa theo dõi sức khỏe sau khi đưa vào. Trong thời gian theo dõi sức
khỏe của gia súc, chúng ta cần nuôi chúng ở chuồng lợn cách ly, v.v... trong một khoảng thời gian
nhất định cho đến khi xác nhận không có dấu hiệu bất thường, và lưu ý không cho chúng tiếp xúc
trực tiếp với các con lợn khác.
Trong thời gian theo dõi sức khỏe của gia súc, hãy tham khảo ý kiến của

bác
sỹ quản lý thú y và bác sỹ của Trung tâm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe gia súc.
Hãy quan sát tình hình trong khoảng
thời gian nhất định và ghi chép lại!
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III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh
Tiếp theo là trong
chuồng lợn
Trước tiên cần
phải khử trùng
các ngón tay

Hình ảnh này
giống như khi
bước vào khu
vực quản lý vệ
sinh

Tôi đeo găng tay
chuyên dụng rồi đi vào
được không?

25

Khử trùng các ngón tay, v.v... khi đi vào chuồng trại
~Ở lối vào chuồng lợn~

Khi từ bên ngoài đi vào
chuồng lợn
chúng ta cần phải thay giày
chuyên dụng

Người không
phận sự

25

25 ~ 26

Khử trùng các ngón tay, v.v... khi đi vào chuồng trại - Bố trí và sử dụng quần áo và giày chuyên dụng ở mỗi
chuồng trại
Khử trùng các ngón tay, v.v... khi đi vào chuồng trại

Khó phòng tránh 100%.
Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá và hành động dựa giả định mầm bệnh có khả
năng tồn tại ngay cả trong khu vực quản lý vệ sinh.
Ví dụ, rửa sạch và khử trùng các ngón tay trước khi bước vào chuồng trại.
Nếu các ngón tay bị bẩn, có thể không đạt được hiệu quả khử trùng tốt nhất. Nếu anh
đã rửa tay và đeo găng tay chuyên dụng của chuồng trại thì không cần khử trùng,
nhưng anh phải rửa găng tay cho thật sạch.

OK mà

Tôi sẽ thực hiện theo, nhưng
mà việc này có thật sự quan
trọng không?

Hành động này cũng được thực
hiện tương tự như khi đưa lợn và
phân compost từ chuồng lợn ra

Vấn đề về con người

Liệu các biện pháp phòng chống ô nhiễm đã học từ trước đến nay thực sự có thể giúp
phòng tránh hoàn toàn không...

miễn vào

Nếu trang trại chăn nuôi
nằm trong khu vực được Bộ
trưởng chỉ định, anh phải
chuẩn bị quần áo chuyên
dụng khi vào chuồng lợn

III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh

Ngay cả trong khu vực quản lý vệ sinh
đã thực hiện các biện pháp xử lý, mặt
đất vẫn có nguy cơ bị nhiễm mầm
bệnh từ động vật hoang dã và xe cộ

Tôi hiểu rồi
Tôi sẽ thông báo cho
mọi người nghiêm túc
thực hiện!

Ví dụ thay ủng khi đi vào
hoặc đi ra chuồng lợn

Để đạt được hiệu quả khử trùng tốt nhất, chúng ta cần phải rửa tay,
và loại bỏ các chất hữu cơ, v.v... trước khi khử trùng! Khi đi ra khỏi

chuồng trại cũng
đừng quên rửa tay và khử trùng.

26

Bố trí và sử dụng quần áo và giày chuyên dụng ở mỗi chuồng trại

Ở chuồng trại nào thì thay ủng chuyên dụng của chuồng trại đó.
Ngoài ra, anh cũng cần phải thay quần áo chuyên dụng trong khu vực được Bộ trưởng chỉ định.
Tuy nhiên, anh không cần phải thay quần áo hoặc giày khi di chuyển trong tình trạng không có
nguy cơ bị nhiễm mầm bệnh, chẳng hạn như đi qua các lối đi giữa các chuồng trại, v.v...
Đối với nơi thay quần áo, hãy phân chia các khu vực ra bằng tấm gỗ lót, v.v..., và phân
chia các lối đi, để quần áo và giày trước và sau khi mặc vào cởi ra không tiếp xúc với
nhau, như khi bước vào khu vực quản lý vệ sinh.
Đối với những người bước vào chuồng trại, phải chuẩn bị quần áo (trường hợp ở khu
vực do Bộ trưởng chỉ định) và giày chuyên dụng của chuồng trại.

Cửa ra

Cửa vào

chú ý không để các lối đi trùng
với nhau, tách biệt những người
làm việc bên trong và bên ngoài
chuồng lợn
23
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III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh
Đã đến lúc tiêm vắc xin
đồng loạt rồi đó

27

Vệ sinh hoặc khử trùng, v.v... các dụng cụ định kỳ
~Trong chuồng lợn~

Mỗi chuồng lợn phải cần ít
nhất 1 kim tiêm

Sau khi sử dụng cần
phải thay hoặc khử
trùng!

Vậy tôi phải
đặt hàng ngay
thôi...

Do kim tiêm sẽ tiếp xúc trực
tiếp với lợn và đặc biệt là có
dính máu, nên việc sử dụng lại
sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền
các bệnh truyền nhiễm

Kim tiêm

còn lại trong kho
không còn nhiều
lắm
Chà... Đành phải giảm tần suất
thay kim hay sao...?

Ngoài kim tiêm, dụng cụ
thụ tinh nhân tạo và các
vật dụng có dính dịch cơ
thể của lợn

Dụng cụ thụ tinh nhân
tạo là loại chỉ sử dụng
một lần

Cái gì vậy?

Nếu mang những vật không
cần quản lý đã sử dụng từ
bên ngoài chuồng vào trong
chuồng, thì việc khử trùng và
thay giày trở nên vô ích rồi...

25

Vấn đề về vật dụng
27

27 ~ 28

Vệ sinh hoặc khử trùng, v.v... các dụng cụ định kỳ - Phòng chống ô nhiễm do mầm bệnh ở bên ngoài chuồng trại
Vệ sinh hoặc khử trùng, v.v... các dụng cụ định kỳ

▶︎ Đun sôi khử
trùng trong
bình đun
điện

Các dụng cụ dính dịch cơ thể của lợn như kim
tiêm được sử dụng trong quản lý chăn nuôi,
dụng cụ thụ tinh nhận tạo, v.v... cần được vệ
sinh hoặc khử trùng định kỳ.
Ngoài ra, cứ mỗi chuồng lợn sử dụng tối thiểu 1
cây kim tiêm, còn dụng cụ thụ tinh nhân tạo và
các vật dụng khác có dính dịch cơ thể
khác thì thay mới hoặc khử trùng cho
từng con lợn.
Chúng ta phải khử
trùng triệt để!

28
cũng nên vệ sinh, khử trùng
hoặc thay thế định kỳ
Dụng cụ dùng để sửa
chữa hàng rào đó
Tôi để nó ở trong đó

và được thay mới
cho từng con lợn
nên không sao cả!

Dù là trong khu vực
quản lý vệ sinh, nhưng
không hẳn là không có
mầm bệnh
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Ngay cả khi cho
lợn di chuyển
giữa các chuồng
lợn, cũng nên
sử dụng lối đi không
thông với bên ngoài,
hoặc sử dụng lồng
hoặc xe nâng để tránh
việc cho lợn đi trực
tiếp trên mặt đất

Nhớ phải cẩn
thận khi mang
vật dụng vào
hoặc khi di
chuyển lợn

◀ Khử trùng trong tủ tiệt
trùng

Phòng chống ô nhiễm do mầm bệnh ở bên ngoài chuồng trại

Chúng ta phải đảm bảo không được mang những vật không cần thiết vào chuồng
trại, cho dù là những vật trong khu vực quản lý vệ sinh.
Đúng rồi đó.
Mầm bệnh có khả năng tồn tại ngay cả trong khu vực quản lý vệ sinh, vì vậy anh phải tránh mang
những vật dụng không cần thiết vào bên trong, trường hợp cần mang vào thì phải khử trùng kỹ lưỡng.
Ngoài ra, khi cho gia súc di chuyển giữa các chuồng trại trong khu vực do Bộ trưởng
chỉ định, thì cần sử dụng lồng và xe nâng đã khử trùng.
Máy móc hạng nặng và xe rùa một bánh đưa vào chuồng trại, cũng cần được khử
trùng tại gần cửa ra vào chuồng trại.

Các biện pháp phòng chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh tại các khu vực
do Bộ trưởng chỉ định
Ví dụ biện pháp 1

Khi di chuyển lợn, cần lắp đặt lối đi giữa
các chuồng trại để có thể ngăn chặn
động vật hoang dã xâm nhập qua mái và
tường, hoặc sử dụng lồng, xe nâng, v.v...
đã được tẩy rửa và khử trùng.

Không được "Di chuyển gia súc đi qua các lối đi
giữa các chuồng trại tiếp xúc với các yếu tố ngoài
trời hoặc đi trực tiếp trên mặt đất" hoặc "Sử dụng
lồng, xe nâng, v.v... để di chuyển mà không tẩy
rửa, khử trùng".
Lợn được di chuyển bằng lồng,
xe nâng đã khử trùng ▼︎

Ví dụ biện pháp 2

Trường hợp đưa máy móc hạng nặng và
xe rùa một bánh, v.v... vào chuồng trại,
cũng phải tẩy rửa và khử trùng tại gần
cửa ra vào chuồng trại.

◀ Lắp đặt lối đi giữa các chuồng trại
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III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh

29

Lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa lưới, v.v... để ngăn chặn động vật hoang
dã xâm nhập và nỗ lực đưa ra biện pháp cho các trang trại chăn thả
trong khu vực được Bộ trưởng chỉ định ~2 người ra khỏi chuồng lợn~

III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh

Chỗ bị rách
ngày hôm qua

Woa!

29

cũng may tôi đã
sửa ngay
Nếu phân của các loài chim
hoang dã và phân chuột có ở
xung quanh hộp đựng thức
ăn và máy phân loại

Chim hoang dã có nguy
cơ mang mầm bệnh,
vì vậy chúng ta không
được lơ là

Vấn đề về động vật hoang dã

29 ~ 31

Lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa lưới, v.v... để ngăn chặn động vật hoang dã xâm nhập, và nỗ lực đưa ra biện pháp
cho các trang trại chăn thả trong khu vực được Bộ trưởng chỉ định - Ngăn ngừa chất bài tiết, v.v... của động vật
hoang dã lẫn vào trong thiết bị cung cấp thức ăn, thiết bị cung cấp nước, v.v... - Tiêu diệt chuột và côn trùng có hại
Lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa lưới, v.v... để ngăn chặn động vật hoang dã xâm nhập, và nỗ lực đưa ra biện pháp
cho các trang trại chăn thả trong khu vực được Bộ trưởng chỉ định

Chúng ta cần lắp đặt lưới ngăn chặn chim với mắt lưới có kích thước từ 2cm trở xuống, hoặc lắp
đặt vật có tác dụng tương tự để phòng tránh mầm bệnh từ chim hoang dã xâm nhập vào chuồng
trại, và kiểm tra định kỳ để sửa chữa ngay nếu có hư hỏng.
Cần lắp đặt lưới ngăn chặn chim tại khu vực cung cấp thức ăn của trang trại chăn thả trong
khu vực do Bộ trưởng chỉ định, và đảm bảo trang thiết bị sơ tán có thể tiếp nhận gia súc.

Ví dụ về các cơ sở cần phải ngăn chặn động vật hoang dã
xâm nhập

- Chuồng trại
- Khu vực cung cấp thức ăn
- Kho bảo quản thức ăn của gia súc
30

- Nhà ủ phân chuồng
- Kho chứa xác động vật

Ngăn ngừa chất bài tiết, v.v... của động vật hoang dã lẫn vào trong thiết bị cung cấp thức ăn, thiết bị cung cấp
nước, v.v...

Nếu chất bài tiết, v.v... của động vật hoang dã lẫn vào trong thức ăn và nước uống của gia
súc, có thể sẽ gây ra các bệnh truyền nhiễm, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải thực
hiện các biện pháp ở khung bên trái đối với thức ăn và nước uống của gia súc.

Có vẻ không bị
hư hỏng gì cả

Chuột phiền phức
quá nhỉ
Chúng cũng đi vào từ các
lỗ trên mái và tường

Tôi sửa chữa không kịp
luôn đó

27

Thức ăn gia súc

Nên tích trữ thức ăn gia súc
trong thùng hoặc bồn có nắp
đậy, vệ sinh máng thức ăn định
kỳ, để tránh chuột, chim hoang
dã, v.v... tiếp xúc với thiết bị
cung cấp thức ăn và nơi lưu trữ
thức ăn của gia súc, v.v... trong
chuồng trại

thì nơi đó sẽ bị nhiễm
mầm bệnh

Nhưng nếu anh không
sửa chữa ngay thì
chúng sẽ đi vào!

Ngoài ra còn có
ruồi tụ tập ở bãi
phân
31

Tôi sẽ dùng thuốc diệt
chuột và miếng dán
bẫy chuột thử xem sao

Cần phải có các
biện pháp diệt trừ
côn trùng có hại
nữa

Nước uống

Trường hợp sử dụng nước giếng,
v.v... ngoài nước máy, chúng ta
phải thực hiện các biện pháp
ngăn chặn vật lạ lẫn vào trong
như đậy nắp thiết bị trữ nước,
v.v..., đồng thời vệ sinh định kỳ
thiết bị cung cấp nước như máng
uống nước, v.v...

Tiêu diệt chuột và côn trùng có hại

Chuột và ruồi có khả năng mang mầm bệnh vào chuồng trại, nếu chất
bài tiết, v.v... của lợn rừng bám vào miệng và bề mặt cơ thể chúng.
Để làm giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập, chúng ta cần định kỳ phun
thuốc diệt chuột và thuốc diệt côn trùng, thường xuyên đặt các miếng
dính bẫy chuột, v.v..., để làm giảm số lượng của chúng. Ngoài ra,
do chuột có thể xâm nhập qua các lỗ nhỏ, cho nên nếu mái hoặc
tường của chuồng trại bị hư hỏng thì phải lập tức sửa chữa ngay.

▲ Vệ sinh định kỳ máng
uống nước, núm uống
nước

▲ Vị trí sửa chữa như mái và
tường của chuồng trại, v.v...
28

III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh

32

Sàng lọc sắp xếp và khử trùng trong khu vực quản lý
vệ sinh ~Trong các góc của khu vực quản lý vệ sinh~

Trong khu vực quản lý vệ sinh
mà có nơi chuột dễ ẩn nấp thì
không tốt đâu

Chuột hả

Chỉ cần nhổ cỏ thì
sẽ không còn nơi để
chuột ẩn nấp rồi

Chúng ta phải vứt bỏ
những vật không cần
thiết và sàng lọc sắp
xếp lại

III: Đảm bảo điều kiện vệ sinh trong khu vực quản lý vệ sinh

Vấn đề về môi trường chăn nuôi
32

32 ~ 33

Sàng lọc sắp xếp và khử trùng trong khu vực quản lý vệ sinh - Vệ sinh và khử trùng các cơ sở như chuồng trại, v.v...
Sàng lọc sắp xếp và khử trùng trong khu vực quản lý vệ sinh

Nếu chuột, v.v... xâm nhập vào trong khu vực quản lý vệ sinh, và di chuyển lòng vòng trong khu vực,
thì sẽ có nguy cơ lây lan mầm bệnh.
Vì vậy, để ngăn chặn các loài động vật hoang dã như chuột, v.v... ẩn nấp và mầm bệnh
không còn tồn tại trong khu vực, trước tiên chúng ta cần xử lý các vật liệu, v.v... không cần
thiết, cắt cỏ và sàng lọc sắp xếp vật liệu và thiết bị máy móc, khử trùng khu đất định kỳ.
Việc cắt cỏ và sàng lọc sắp xếp không chỉ làm cho các loài động vật
nhỏ như chuột, v.v... khó xâm nhập hơn do không có nơi nào để ẩn
nấp, mà còn có thể giúp nâng cao hiệu quả khử trùng.

33

.

tách..

Vệ sinh và khử trùng các cơ sở như chuồng trại, v.v...

Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi quy định thế nào về việc vệ sinh chuồng trại, v.v...?
Tôi đang thực hiện khử
trùng bên trong khu đất,
nhưng khu vực này khó
khử trùng quá

Dựa trên sổ tay hướng dẫn
quản lý vệ sinh chăn nuôi

Đối với việc vệ sinh dọn dẹp chuồng trại và cơ sở trong khu vực quản lý vệ sinh, chúng ta cần vệ sinh
và khử trùng định kỳ dựa trên sổ tay hướng dẫn được quy định tại mục 3 của Tiêu chuẩn
quản lý vệ sinh trong chăn nuôi.
Để thuốc khử trùng phát huy tối đa tác dụng, chúng ta cần quản lý theo sổ tay hướng dẫn
để bất kỳ ai thực hiện cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.

Do là ngay cả trong khu vực quản
lý vệ sinh chúng ta cũng không
biết được có loại mầm bệnh nào
đang trú ngụ ngoài chuồng lợn

Tất cả mọi người hãy vệ sinh
và khử trùng triệt để bên
trong lẫn bên ngoài chuồng
lợn

Nên chúng ta phải khử
trùng toàn bộ một cách
triệt để

Tôi nghĩ rằng mầm
bệnh đang tồn tại ở
khắp mọi nơi

Việc dọn dẹp thức ăn rơi vãi có ý nghĩa vệ sinh rất lớn, chẳng hạn như sẽ giúp làm giảm
các yếu tố thu hút động vật hoang dã đến gần, v.v...
Mọi người hãy
cố gắng làm
việc nào

Chuồng lợn sau khi tẩy rửa, khử trùng

Chuồng lợn sau khi quét vôi

Quét vôi

*Tại chuồng lợn nền mùn cưa, thực hiện quá trình lên men thích hợp tại thời điểm chuồng trống, và việc tăng nhiệt
độ lớp nền lên men có thể được coi là phương pháp khử trùng
29
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Vấn đề về gia súc
Theo dõi sức khỏe mỗi ngày
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[Phần mở rộng]
Giới thiệu về hệ thống sản xuất chăn nuôi theo
nhóm hướng tới mục tiêu All-in/all-out (AI/AO)

Theo dõi sức khỏe mỗi ngày

Tôi hiểu việc theo dõi sức khỏe mỗi ngày là rất quan trọng, nhưng cụ thể tôi nên theo
dõi những nội dung nào?
Đầu tiên, anh hãy kiểm tra xem có dấu hiệu bất thường trong chuồng trại hay không. Trong quá
trình theo dõi sức khoẻ, hãy kiểm tra xem tình trạng sức khoẻ của toàn bộ gia súc có thay đổi
gì so với thường ngày hay không, ghi chép lại ngày cai sữa của từng chuồng lợn theo lô, và ghi
chép vị trí và số lượng, triệu chứng, v.v... của con lợn có tình trạng sức khỏe bất ổn.
Nếu anh thấy gia súc có bất kỳ hành vi hoặc triệu chứng bất thường nào, anh cần liên
hệ và trao đổi với bác sĩ thú y quản lý, hoặc báo cáo với Trung tâm vệ sinh và chăm sóc
sức khỏe gia súc tùy theo mức độ bất thường của gia súc.

Hạng mục kiểm tra khi theo dõi sức khỏe mỗi ngày

- Ngày cai sữa của từng chuồng lợn
- Vị trí, số lượng, triệu chứng, v.v... của lợn có tình
trạng sức khỏe bất ổn

- Có lợn chết hay không và tình hình
- Ghi chép ngày sinh (thẻ ghi chép thông tin của
lợn mẹ trong chuồng sinh)

Ví dụ làm thẻ tóm tắt các mục cần kiểm tra khi theo dõi sức khỏe mỗi ngày

■ Bảng quản lý lợn thịt (ví dụ mẫu)

Số chuồng lợn: 1-1
Ngày
tháng

Số lượng
lợn

11/8

6 lợn nái,
5 lợn đực

Đào thải
tử vong

Vắc xin,
v.v...

Lý do

○○
Vắc xin

Tên trang trại: Trang trại Mamoru

Thức ăn gia súc

Giai đoạn đầu
uống sữa công
thức
↓

12/8
5 lợn nái,
5 lợn đực

13/8

1

Ngày phối giống

Thai lần 1

Thai lần 2

11/8 cai
sữa
2 con ○○
Tiêm chủng

2 con bị
ho

Trong trường hợp như vậy, chúng tôi khuyên anh nên sử dụng hệ thống sản xuất chăn
nuôi theo nhóm của All-in/all-out (AI/AO).
Hãy trao đổi với bác sĩ của Trung tâm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe gia súc hoặc bác sĩ
thú y quản lý của trang trại để tìm ra hệ thống phù hợp cho trang trại.

Hệ thống sản xuất chăn nuôi theo nhóm (ví dụ)
Hàng tuần

Two-Ten (2-10)

Three-Seven (3-7)

Four-Five (4-5)

20~21

10

7

5

Tần suất thực hiện giao phối,
sinh sản, cai sữa

Mỗi tuần/lần

Sự chênh lệch ngày tuổi của lợn
con theo từng nhóm

Tối thiểu 1~2 ngày

Số lượng nhóm

Cách 2 tuần

Thai lần 3

Ngày đưa vào chuồng: Ngày tháng năm
Thai lần 4

Thai lần 5

Thai lần 6

Cách 3 tuần

Cách 4 tuần

Tối thiểu khoảng 1 Tối thiểu khoảng 2 Tối thiểu khoảng 3
tuần
tuần
tuần

Ưu điểm

- Có thể đảm bảo số lượng lợn ở mỗi lô kể cả ở những
trang trại có quy mô nhỏ
- Thực hiện AI/AO dễ dàng
- Dễ dàng thực hiện các biện pháp đối phó khi phát sinh
bệnh truyền nhiễm
- Cải thiện hiệu suất sản xuất chăn nuôi bằng cách kiểm
soát bệnh truyền nhiễm
- Tạo sự linh hoạt trong thời gian làm việc, giúp nhân viên
có thể dễ dàng xin nghỉ phép
- Dễ dàng ghi chép quản lý theo từng nhóm
/HBZTBVLIJTJOI

Ngày tháng năm sinh: Ngày tháng năm

Lịch sử sinh nở

Ghi chú

↓

Bệnh viêm
phổi

■ Thẻ ghi chép thông tin của lợn mẹ (ví dụ mẫu)

Lợn mẹ No.

Tiền sử điều
trị

Có cách xử lý nào khi không thể tẩy rửa, khử trùng, làm khô triệt để chuồng trại và
chuồng lợn do phải chăn nuôi liên tục hay không?

Khuyết điểm

- Công việc phải tập trung trong
khoảng thời gian nhất định, làm
tăng gánh nặng cho nhân viên
và khó đảm bảo về mặt vật liệu
- Tùy thuộc vào hệ thống mà sẽ
khó phối giống lợn nái tái động
dục
- Tùy theo hệ thống mà số lượng
lợn xuất chuồng có thể khác
nhau

UVɶOUSáʪDLIJTJOI

4BVLIJQIʠJHJʠOH_DIP
ÄʎOUVɶOUSáʪDLIJTJOI

$IPDPOC¹
$BJTʾB

Ngày dự kiến sinh nở
Ngày sinh

4BVLIJDBJTʾB_DIPÄʎO
LIPɲOHUVɶOUVʤJ

Tổng số lượng con

Số lượng con bình thường
…

Số lượng con chết sau khi sinh
(trắng/đen)

31

9VɴU
DIVʢOH

/HBZUSáʪDLIJYVɴUDIVʢOH

,IPɲOHUVɶO
UVʤJ_DIPÄʎOLIJ
YVɴUDIVʢOH
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Khử trùng các ngón tay, v.v... đối với người bước ra từ
khu vực quản lý vệ sinh ~Nhìn lại ngày hôm nay~

Những hình ảnh
này

IV: Phòng chống mầm bệnh phân tán từ khu vực quản lý vệ sinh
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thực sự giúp ích cho
tôi rất nhiều

Vấn đề về con người

35

Khử trùng các ngón tay, v.v... đối với người bước ra từ khu vực
quản lý vệ sinh

Khử trùng các ngón tay, v.v... đối với người bước ra từ khu vực quản lý vệ sinh

- Không mang mầm bệnh vào trong

- Không để mầm bệnh lây lan trong khu vực
- Không mang mầm bệnh ra ngoài khu vực

Điều quan trọng là phải rửa sạch và khử
trùng ngón tay ở gần cửa ra của khu vực
quản lý vệ sinh để không
mang mầm bệnh ra ngoài.

Điều quan trọng khi bước ra từ khu vực quản lý vệ sinh
Lắp đặt thiết bị
khử trùng ở gần
cửa ra của khu
vực quản lý vệ
sinh

Điều quan trọng là
mầm bệnh sẽ "Không
được mang vào" và
"Không lây lan"
Chúng ta cũng phải suy
nghĩ đến vấn đề này nữa

À còn sót lại một điều
quan trọng nữa

để không làm phiền
những người xung
quanh

Đó là "Không mang
mầm bệnh ra ngoài"

Chúng ta phải thay quần
áo và giày khi tiến vào
chuồng lợn
Đừng quên khử trùng
ngón tay khi ngón tay
bị bẩn nhé

Lúc nãy khi đi vào
đã được dặn dò nên
tôi chuẩn bị cồn khử
trùng luôn rồi

Khử trùng

Hôm nay thật sự cảm
ơn chị
để tôi tiễn chị

Yêu cầu người bước ra từ
khu vực quản lý vệ sinh
khử trùng
các ngón tay
bằng thiết bị
khử trùng

Hãy bảo vệ chúng tôi khỏi
những căn bệnh truyền
nhiễm đáng sợ nhé!

Tôi có nên tách biệt cửa vào và cửa ra trong khu vực quản lý vệ sinh hay không?
Câu hỏi hay lắm.
Không cần thiết phải tách biệt cửa vào và cửa ra trong khu vực quản lý vệ sinh, anh có thể sử
dụng cùng một thiết bị khử trùng.
Trường hợp anh đã đeo găng tay chuyên dụng ở cửa vào, anh có thể tháo ra trong khu vực
quản lý vệ sinh, hoặc nếu bên trong găng tay không bẩn, anh có thể tháo ra ở cửa ra, chú ý khi
tháo găng tay không chạm vào bên ngoài găng tay.
Hãy khử trùng găng tay đã sử dụng, hoặc đối với găng tay dùng một lần hãy niêm
phong trong túi và xử lý nhé.
Đừng quên giặt và thay ủng khi đi ra ngoài nhé.
▶︎ Chà rửa thật
sạch kể cả
phần đế ủng

◀︎ Chà rửa ủng
bị dính bẩn
thật sạch

Hãy ch
à rửa
thật k
ỹ!

Lúc bước ra, sau khi rửa tay
xong chúng ta sử dụng nó nhé
33
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IV: Phòng chống mầm bệnh phân tán từ khu vực quản lý vệ sinh
Xe từ trong khu vực
quản lý vệ sinh

36

Khử trùng đối với xe chạy ra từ khu vực quản lý vệ
sinh ~Tại cửa ra vào dành cho xe khi trở về~

IV: Phòng chống mầm bệnh phân tán từ khu vực quản lý vệ sinh

Vấn đề về con người

Cửa ra vào dành cho xe
là cùng một nơi nhỉ
36
Chúng ta cần phải khử trùng
kể cả khi xe đi ra ngoài

Chúng tôi có đặt máy
phun sương khử khuẩn
nên không sao cả

Tôi không thể lắp cổng...

Nhưng mà nếu anh có
máy phun sương khử
khuẩn và thiết bị có thể
khử trùng thì OK

Chúng tôi còn có lắp
đặt cổng ở cửa ra vào
trong khu vực nữa

Khử trùng đối với xe chạy ra từ khu vực quản lý vệ sinh

▲︎ Bể khử trùng xe

▲︎ Hình ảnh nhân viên khử trùng xe
bằng máy phun sương khử khuẩn
khi xe rời khỏi trang trại, v.v...

Khử trùng vật dụng được vận chuyển ra ngoài từ khu vực quản lý vệ sinh, v.v...

Chúng ta cần phải thực hiện khử trùng khi vận chuyển vật dụng từ khu vực quản lý vệ
sinh, v.v... ra ngoài.
Vật dụng ở đây gồm những vật nào?

bên ngoài nhé

Đặc biệt nếu anh không chà
rửa thật kỹ những vật có
dính chất bài tiết trước khi
khử trùng

Khử trùng đối với xe chạy ra từ khu vực quản lý vệ sinh - Khử trùng vật dụng được vận chuyển ra ngoài từ khu
vực quản lý vệ sinh, v.v...

Điều quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh là không
mang mầm bệnh vào trang trại của mình, và không mang
mầm bệnh từ trang trại của mình ra bên ngoài.
Vì vậy, chúng ta hãy khử trùng xe khi xe đi vào trang trại cũng
như khi ra khỏi trang trại.
Điều quan trọng là chúng ta phải lắp đặt thiết bị khử trùng
phù hợp theo từng hoàn cảnh địa lý như máy phun sương
khử khuẩn, cổng khử trùng xe, bể khử trùng xe, lớp vôi khử
trùng (mỗi ngày cần rải lượng thích hợp với chiều rộng vừa
đủ khoảng gấp đôi chiều dài của xe chạy vào) để khử trùng
xe và luôn luôn thực hiện khử trùng xe.
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Ngoài xe ra, anh cũng phải
chú ý khi mang các vật được
sử dụng trong khu vực ra

36 ~ 37

Không mang ra bên ngoài chuồng
lợn cũng như không mang ra bên
ngoài trang trại!

Tất cả vật dụng đã sử dụng trong khu vực quản lý vệ sinh, có dính hoặc có thể dính chất bài tiết,
v.v... của gia súc.
Ngoài ra, vật dụng ở đây cũng bao gồm các vật không liên quan trực tiếp đến việc chăn nuôi gia
súc, như các công cụ được sử dụng cho công việc thi công trong khu vực quản lý vệ sinh, v.v...
Khử trùng bằng phương pháp khử trùng phù hợp với từng vật liệu, hoặc cho vật dụng
dùng một lần vào hộp đậy kín và mang ra ngoài.

Hãy cố gắng hết mức không mang
những vật không cần thiết vào trong khu
vực quản lý vệ sinh.
thì thuốc khử trùng sẽ không
phát huy tối đa tác dụng đâu
35

Khử trùng

36
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Theo dõi sức khỏe khi vận chuyển gia súc hoặc xuất
chuồng ~Tại quán cà phê trên đường trở về từ trang trại~

Vấn đề về gia súc

Tôi không theo dõi, tôi chỉ
đánh giá xem lợn có phù hợp
với trọng lượng xuất chuồng
thôi...

Khi xuất
chuồng hả?

Hôm nay tôi chưa thấy
lợn xuất chuồng nhỉ

IV: Phòng chống mầm bệnh phân tán từ khu vực quản lý vệ sinh
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Chúng ta nên chú ý
không chỉ trong quá trình
quản lý hàng ngày

Tôi không để ý lắm đến tình
trạng sức khỏe của lợn tốt
hay xấu nữa
Giả sử nếu lợn có triệu
chứng cụ thể
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thì chúng ta sẽ không
được vận chuyển hoặc
cho lợn xuất chuồng đâu

Tỷ lệ tử vong có thể sẽ
tăng đột ngột ngay cả khi
lợn không có một triệu
chứng cụ thể nào

Phải ha
Các biện pháp phòng chống rò rỉ
như phủ tấm bạt xanh cũng rất
quan trọng vì xác chết và chất bài
tiết cũng có nguy cơ lây lan mầm
bệnh đó

37

Nếu số lượng lợn có triệu chứng
tương tự tăng lên, thì chúng ta
phải liên hệ ngay với bác sĩ

thú y hoặc Trung tâm vệ sinh
và chăm sóc sức khỏe gia súc
để được hướng dẫn

Cần phải ghi nhớ
cả điều này nữa

Theo dõi sức khỏe khi vận chuyển gia súc hoặc xuất chuồng

Để không mang mầm
bệnh ra ngoài và lây lan
đó

Chúng ta đang hướng tới việc
chăn nuôi lợn hạn chế rủi ro ở
mức thấp nhất

bằng việc nghiêm túc thực
hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh

Thông báo sớm đồng thời tạm dừng vận chuyển và xuất chuồng đối với trường hợp xác nhận được triệu chứng
cụ thể

Sau khi xác nhận các triệu chứng này,
hãy thông báo ngay cho Trung tâm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe gia súc!

Thông báo và tạm dừng vận chuyển, xuất chuồng!

Thô

ng

*Bao gồm xác chết, sản phẩm chăn nuôi, chất bài tiết, vật dụng trong khu vực quản lý vệ sinh, v.v...

Vậy tôi phải kiểm tra thật kỹ khi
cho lợn xuất chuồng...

mà còn tại thời điểm
lợn xuất chuồng nữa

Theo dõi sức khỏe khi vận chuyển gia súc hoặc xuất chuồng - Thông báo sớm đồng thời tạm dừng vận chuyển
và xuất chuồng đối với trường hợp xác nhận được triệu chứng cụ thể
Tạm dừng vận chuyển và xuất chuồng đối với trường hợp xác nhận được dấu hiệu bất thường ngoài các triệu chứng cụ thể

Chúng ta phải kiểm tra thật kỹ tình trạng sức khỏe của gia súc xem có dấu hiệu bất thường nào
hay không ngay cả tại thời điểm xuất chuồng.
Nếu gia súc có dấu hiệu bất thường tại thời điểm vận chuyển ra ngoài trang trại, thì có thể sẽ làm
lây lan mầm bệnh ra bên ngoài trang trại.
Trường hợp muốn vận chuyển xác chết hoặc chất bài tiết của gia súc ra ngoài trang trại,
hãy thực hiện các biện pháp phòng tránh rò rỉ như phủ tấm bạt xanh, v.v...
Tất nhiên nếu gia súc có các triệu chứng cụ thể, thì chúng ta không được vận chuyển
hoặc cho chúng xuất chuồng.

Cafe & Ăn nhẹ

Anh có theo dõi sức khỏe
của lợn tại thời điểm xuất
chuồng không?

38 ~ 40

Dịch tả lợn
(CSF)

[Do tỉnh Gifu cung cấp]

Xuất hiện triệu chứng sốt, chán ăn,
biểu hiện mất sức, v.v..,
cơ thể co rúm, tiêu
chảy sau khi táo bón,
rối loạn hô hấp, v.v...
▲ Về CSF

40

báo
!

Dịch tả lợn châu Phi
(ASF)

Bệnh lở mồm long móng
(FMD)

Có nhiều triệu chứng bệnh
khác nhau, đột tử ở
giai đoạn cực kỳ cấp
tính, và phát sốt ở
giai đoạn cấp tính.

Bắt đầu phát sốt và chán ăn,
sau đó chảy nước dãi
có bọt và nổi bọng
nước (mụn nước) ở
miệng, móng và vú.

[Do Phòng nghiên cứu sức khỏe
động vật cung cấp]

▲ Về ASF

[Do tỉnh Miyazaki cung cấp]

▲ Về FMD

Tạm dừng vận chuyển và xuất chuồng đối với trường hợp xác nhận được dấu hiệu bất thường
ngoài các triệu chứng cụ thể

Nếu gia súc không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào thì ổn phải không?
Ngay cả trong trường hợp không phải là triệu chứng cụ thể, nhưng nếu số lượng gia súc có dấu hiệu
bất thường nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm như CSF, ASF, FMD, v.v... tăng lên và tỷ lệ tử vong cũng
tăng cao, thì hãy để bác sĩ thú y quản lý khám bệnh hoặc liên hệ với Trung tâm vệ sinh và
chăm sóc sức khỏe gia súc để được hướng dẫn, không vận chuyển gia súc ra ngoài trang trại, ít
nhất là cho đến khi xác nhận được gia súc không mắc bệnh truyền nhiễm sau khi theo dõi.
Nếu vận chuyển lợn có dấu hiệu bất thường, anh phải chú ý vì bệnh truyền nhiễm có thể sẽ lây lan.
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Về thuốc khử trùng

Hiểu rõ hơn tác dụng khác nhau của từng loại thuốc khử trùng và sử dụng ở nồng độ thích hợp!

- Có một số thuốc khử trùng sẽ không phù hợp với mục tiêu khử trùng, vì vậy hãy kiểm tra
đặc tính của thuốc khử trùng đó.
- Để thuốc khử trùng phát huy hết tác dụng, hãy pha loãng thuốc với nồng độ thích hợp
theo liều lượng để sử dụng.

Hãy sử dụng các thuốc khử trùng khác nhau sau khi đã rửa bằng nước
Trường hợp sử dụng các thuốc khử trùng khác nhau ở cùng một nơi chẳng hạn như khử trùng
chuồng lợn, v.v..., về cơ bản chỉ nên sử dụng sau khi rửa sạch bằng nước và làm khô.
Có nhiều loại thuốc khử trùng sẽ bị ảnh hưởng bởi độ pH, do đó nếu chúng ta trộn lẫn các thuốc
khử trùng với nhau, thì tác dụng khử trùng có thể sẽ không đạt được như mong muốn.
(Ví dụ 1) Giảm tác dụng do có tính axit: xà phòng nghịch đảo, có chứa Aldehyde, v.v...
(Ví dụ 2) Giảm tác dụng do có tính kiềm: Có chứa Clo, có chứa Iot, Axit peracetic, Ortho, v.v...
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng nếu thuốc khử trùng chứa Clo trộn với thuốc khử trùng có chứa Iot, Axit
peracetic, v.v.. thì có thể sẽ tạo ra khí Clo, v.v...

Chú ý
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〇

△

△

×

Có chứa
Iot

〇

Có chứa
Clo

Glutaraldehyde
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peracetic

Các loại
cồn

Vôi tôi
Nước vôi
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chặn vật
lý)

×

〇

×

×

×

×

×
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△

×

×

〇

Xe

〇

×

×

〇

×

△

×

×

△

〇

×

(Trong xe)

Trong khu đất

(Có tính
ăn mòn)

〇

〇

〇

×

(Có tính
ăn mòn)

〇

Nước uống

(Có tính
ăn mòn)

△

×

(Có tính
ăn mòn)

(Thiết bị
máy móc)

×

×

Cơ thể gia súc

〇

×

〇

△

×

×

(Khi tiêm
chủng)

×

〇

Chuồng trại, trang thiết
bị, thiết bị máy móc

Vi khuẩn thông thường
Vi khuẩn tạo nha bào
Virus (có vỏ ngoài)

Virus (không có vỏ ngoài)

〇

△

△

△

△

△

Vi khuẩn Clostridium, v.v...

Virus CSF, virus ASF, virus PED, v.v...
Virus FMD, virus Circoviridae, v.v...

Vật dụng cần chuẩn bị để khử trùng
5IVʠD
LIʼUS¸OH
$ʠDÄPOH
$IVɸOCʚUIFPUʺOH
UIVʠDLIʼUS¸OH 
QI¡ODIJBTʠMáʲOH
DɶOQIB

△

Vi khuẩn E. Coli, vi khuẩn Salmonella, v.v...

Sử dụng dung dịch kết hợp với vôi tôi

. ZQIVOTáßOHLIʼLIVɸO

5IVʠDLIʼUS¸OH

#ʒLIʼUS¸OH

(ÂOHUBZDBPTV
5I¸OHY³

#ʢODIʸB
2VFUSʨO

〇

〇

△

×

×

×

〇

〇

×

〇

(Lốp xe)

〇

〇

〇

〇

*Tùy thuộc vào loại thuốc khử trùng và
mục đích sử dụng, mà có thể sẽ có thời
gian ngưng thuốc, vì vậy hãy trao đổi với
bác sĩ của Trung tâm vệ sinh và chăm sóc
sức khỏe gia súc hoặc bác sĩ thú y quản lý
trước khi sử dụng

Cách pha dung dịch khử trùng

Tham khảo bảng để xác nhận tỷ lệ pha loãng
của thuốc khử trùng muốn pha và lượng
nước, sau đó trộn với thuốc khử trùng.
Lượng dung dịch khử
trùng nguyên chất
(ml)

Tỷ lệ pha loãng dung
dịch khử trùng (lần)

Vôi tôi sẽ phát huy được tác dụng khử trùng khi trộn với dung dịch.
Trường hợp sử dụng bột vôi tôi cho vào bể khử trùng cho ủng, trước hết hãy thực hiện các biện
pháp như làm ướt ủng trong bể khử trùng, v.v...
Ngoài ra, trường hợp rải vôi tôi ở bên ngoài như khử trùng khu vực xung quanh chuồng trại, v.v...,
thì cần có thời gian để vôi tôi phát huy tác dụng khử trùng.
Hãy rải vôi tôi thường xuyên để duy trì hiệu quả khử trùng.
* Vì vôi tôi sau khi trộn với dung dịch sẽ tạo ra chất kiềm, nên khi đi trên bề mặt có rải vôi tôi sau
khi bước vào bể khử trùng cho ủng, hãy sử dụng xà phòng nghịch đảo, v.v... để không làm giảm
tác dụng ngay cả khi là chất kiềm
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Ortho

Cầu trùng

Bể khử trùng cho
ủng

: Thích hợp× : Không thích hợp
: Không thích hợp tùy theo tình
trạng, loại thuốc khử trùng

Chú ý

Hãy sử dụng các thuốc khử trùng khác nhau sau khi đã rửa bằng
nước

Virus
(có vỏ ngoài)

Virus
(không có vỏ ngoài)

〇
Đối tương △
khử trùng

- Nếu các chất hữu cơ như phân, v.v... vẫn còn sót lại, thì tác
dụng khử trùng sẽ không được phát huy đầy đủ tùy thuộc
vào loại thuốc.
Hãy sử dụng thuốc khử trùng sau khi loại bỏ chất bẩn
trên đối tượng cần được khử trùng bằng cách rửa sạch
bằng nước, v.v... hết mức có thể.

Vi khuẩn tạo nha
bào

: Có tác dụng
: Tác dụng yếu
: Không có tác dụng

- Tùy thuộc vào mầm bệnh mà thuốc khử trùng sẽ có tác dụng khác nhau, vì vậy hãy lựa
chọn thuốc khử trùng có tác dụng với mầm bệnh.

Vi khuẩn thông
thường

〇
Các loại △
mầm bệnh×

Điểm cần lưu ý đối với thuốc khử trùng

Xà phòng
nghịch
đảo

Các loại thuốc khử trùng

2

Nước (l)

10

100

500

100

20

100

1000

5000

1000

2

10

100

500

500

2000

4
1

20
5

200
50

1000
250
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Ngày � tháng � năm ����

Sản xuất

Ban biên soạn Sách hướng dẫn
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi
Ủy viên biên soạn

Ban Vệ sinh động vật, Cục Tiêu dùng và An toàn,
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản
Hội đồng Phòng chống CSF và ASF, JA Group
Giám sát

Hiệp hội Bác sĩ thú y ngành chăn nuôi lợn Nhật Bản (JASV)
Hiệp hội Chăn nuôi lợn Nhật Bản (JPPA)

