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V/v chỉ đạo khôi phục chăn nuôi lợn
sau dịch tai xanh.

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trong cả nước

Thời gian qua, dịch lợn tai xanh đã bùng phát tại một số tỉnh, thành phố. Đến
nay, một số địa phương đã khống chế, tiến tới công bố hết dịch và đang tổ chức
khôi phục lại chăn nuôi lợn sau dịch bệnh.
Để phòng tránh dịch bệnh tái bùng phát và phát triển chăn nuôi bền vững,
Cục Chăn nuôi đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ
sở chăn nuôi lợn chú ý các mặt sau:
1. Chuồng trại, khu chăn nuôi:
- Sau khi xuất bán mỗi lứa lợn hoặc chuyển đàn phải thu dọn chất thải, vệ
sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu chăn nuôi; để trống chuồng trong thời
gian tối thiểu là 21 ngày đối với cơ sở có dịch và tối thiểu 7 ngày đối với cơ sở
không có dịch kể từ ngày vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
- Hàng ngày phải thực hiện vệ sinh cơ giới và định kỳ hàng tuần thực hiện
tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển bằng
một trong các hoá chất sát trùng thông thường như: vôi bột, chlorine, formon,
iodine hoặc các loại thuốc sát trùng khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Người ra vào khu vực chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp;
thực hiện đúng quy trình vệ sinh, tiêu độc khử trùng vào, ra khu chăn nuôi.
Đối với các hộ gia đình: Không được nuôi thả rông, chuồng nuôi phải được
che chắn, cách ly, nền chuồng phải cao ráo và đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y.
2. Con giống:
- Con giống đưa vào chăn nuôi phải khoẻ mạnh, được tiêm phòng đầy đủ các
loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm theo quy định.
- Đối với lợn giống mua về phải có nguồn gốc rõ ràng; có giấy chứng nhận
kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định. Trước khi nhập đàn phải được nuôi
cách ly, theo dõi 21 ngày.
3. Chăm sóc, nuôi dưỡng:
- Thức ăn, nước uống phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

- Thường xuyên chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho con vật thông qua chế độ
dinh dưỡng hợp lý; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.
- Hàng ngày phải quan sát, theo dõi vật nuôi; nếu thấy vật nuôi có biểu hiện
bất thường phải báo cho cán bộ thú y để kịp thời can thiệp.
4. Một số chú ý khác:
- Việc tổ chức khôi phục chăn nuôi lợn sau dịch cần thận trọng, tránh tư
tưởng nóng vội; không tái đàn ồ ạt.
- Chỉ tái đàn khi địa phương đã công bố hết dịch theo quy định tại Điều 21
của Pháp lệnh Thú y./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (đề b/c);
- TT. Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Cục Thú y (để phối hợp);
- Đài truyền hình VTC 16;
- Lưu: VT, GSN.
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