
 
 

[Ví Dụ] Kế Hoạch An Toàn Sinh Học cho Trang Trại Nhỏ để 
Phòng Ngừa Bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi 

 

[Ghi Chú Biên Tập: Đây chỉ là một ví dụ về một kế hoạch an toàn sinh học cho các hoạt động chăn 
nuôi heo quy mô nhỏ trong một vùng và có thể sử dụng làm mẫu. Không chắc rằng tất cả các biện 
pháp sẽ thực tế hoặc phù hợp với hoàn cảnh của bạn và do đó cần được điều chỉnh theo những nhu 
cầu và ưu tiên của trang trại bạn. Chúng tôi khuyến cáo rằng việc áp dụng bất kỳ kế hoạch nào cho 
trang trại cần là kết quả của các cuộc thảo luận toàn trang trại với đội ngũ của bạn để đạt tối đa về 
sự đồng thuận, thông hiểu và tính thực tế.] 
 

Tên Trang Trại: Trang Trai Heo Vui Vẻ 
 
Ngày Lập Kế Hoạch: ngày 24 tháng 5, 2021 
 
Quản Lý Trang Trại: Somchai Noon 
 
Thông Tin Liên Hệ của Quản Lý Trang Trại: 082-345-6758 
 
Đánh Giá Kế Hoạch An Toàn Sinh Học Trang Trại Hàng Năm (mọi nhân viên): Ngày 24 tháng 5, 
2022 
 
Tất cả nhân viên của trang trại đã có nhận thức về Kế Hoạch An Toàn Sinh Học của Trang Trại và đã 
được họp báo về nội dung của nó: 
     Có             Không   Ngày/tháng/năm: 
 
__________________________________________________________________________________ 

Mục Tiêu: 
 
Để ngăn ngừa sự lây lan của Virus Dịch Tả Heo Châu Phi (ASFV) trong Trang Trại Heo Vui Vẻ 
và duy trì một khu vực sản xuất không có ASFV nhằm mang lại lợi ích cho vật nuôi và nhân 
viên làm việc với chúng. 
 
Con Đường Truyền Lây Tiềm Ẩn Đã Được Xác Định: 
 Con người, 
 Đàn heo, 
 Phương Thức Sản Xuất, 
 Thức Ăn Chăn Nuôi và Nguồn Cung Cấp, 
 Chất Thải 
 
Kế Hoạch Hành Động: 



 

CON NGƯỜI 

Nguồn Nguy Cơ Tiềm Ẩn Kế Hoạch Hành Động 

 
 
Nhân Viên Trang 
Trại 

Nhân viên có nguy cơ lây 
lan ASFV và vật liệu nhiễm 
bệnh sau khi đến thăm làng 
quê của họ và các trang trại 
đối tác khác. 

 Tất cả nhân viên phải được đào tạo và có nhận 
thức về Kế Hoạch An Toàn Sinh Học, với các buổi 
cập nhận định kỳ.  

 Xác định nhân viên được chỉ định cho các nhiệm 
vụ chăn nuôi heo 

 Nhân viên chăn nuôi heo phải thay ủng và quần 
yếm được chỉ định khi làm việc trong khu vực 
chăn nuôi heo 

 Nhân viên vào khu vực chăn nuôi heo phải đi qua 
bồn ngâm chân sát trùng 

 
 
Khách Thăm 

 
 

Khách thăm có thể vô tình 
lây lan ASFV qua các vật 
liệu nhiễm bệnh và có thể 
đến từ các địa điểm và/hoặc 
các trang trại không biết. 

 Giới hạn số điểm vào trang trại 
 Hạn chế khả năng tiếp cận chuồng heo và các khu 

vực chăn nuôi 
 Khách thăm phải thay ủng và quần yếm do trang 

trại cung cấp nếu cần vào bên trong 
 Bất kỳ khách thăm vào trong khu vực chăn nuôi  

heo phải đi qua bồn ngâm chân sát trùng 

Các phương tiện xe 
cộ 

Vật liệu nhiễm bệnh có thể 
vô tình di chuyển trên bánh 
xe và gầm xe của các 
phương tiện từ các khu vực 
bị nhiễm ASFV. 

 Các phương tiện phải đi qua bồn sát trùng khi 
vào trang trại (tốt nhất là một bồn sát trùng, tiếp 
theo là một máng vôi khô) 

 Các phương tiện phải đậu ở các khu vực được chỉ 
định, tránh xa khu vực chăn nuôi heo 

o Bao gồm cả xe gắn máy và xe đạp 

Các Nhà Cung Cấp 
Bên Ngoài 

Khi có thể, các nhà cung 
cấp phải được coi là khách 
thăm  và hạn chế khả năng 
di chuyển trong trang trại. 

 Khu vực giao hàng cần phải được chỉ định và 
tách biệt với khu vực chăn nuôi heo 

 Biển báo rõ ràng cho việc giao hàng trong trang 
trại  

 

ĐÀN HEO 

Nguồn Nguy Cơ Tiềm Ẩn Kế Hoạch Hành Động 

Heo Mới 

Truyền lây từ heo sang heo 
vẫn là một trong những 
nguy cơ lây lan tiềm ẩn cao 
và cần được giảm thiểu 
bằng mọi giá. 

 Không cho phép heo mới vào trang trại 
 Chỉ lấy heo từ trong chính trang trại chăn nuôi 

và/hoặc thông qua thụ tinh nhân tạo 
 Nếu heo mới phải nhập vào trang trại nên cách ly 

và nuôi riêng trong 30 ngày đầu tiên 

Đàn Heo Bên 
Ngoài 

Trong vài trường hợp, heo 
nhà và/hoặc heo rừng ở lân 
cận có thể vào trang trại, 
mang theo virus ASFV với 
chúng. 

 Hàng rào bao quanh trang trại cần được duy trì 
và kiểm tra thường xuyên 

 Bổ sung hàng rào ngăn cách tách biệt các khu vực 
chăn nuôi heo với phần còn lại của trang trại  

Chuyển Các Sản 
Phẩm Thịt Heo Ra 
Khỏi Trang Trại 

Xe tải và xe kéo được sử 
dụng để vận chuyển heo và 
sản phẩm ra khỏi trang trại, 
đến chợ hoặc lò mổ, có 
nguy cơ mang vật liệu 
nhiễm bệnh trở về. 

 Các xe cộ và thiết bị phải được làm sạch và sát 
trùng khi trở về trang trại  

 



PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 

Nguồn Nguy Cơ Tiềm Ẩn Kế Hoạch Hoạt Động 

Thiết Bị Riêng Biệt 
 

Thiết bị dùng chung làm 
tăng nguy cơ lây nhiễm 
bệnh từ những khu vực kém 
an toàn của trang trại. Để 
ngăn ngừa lây nhiễm chéo, 
các dụng cụ sử dụng trong 
khu vực chăn nuôi heo phải 
riêng biệt với thiết bị ở khu 
khác của trang trại. 
 

 Mua thêm các dụng cụ, xô, ống cao su…để sử 
dụng chỉ trong các khu vực nuôi heo của trang 
trại 

Vệ Sinh Thiết Bị 

Các dụng cụ có thể chứa 
đất, nước, hoặc chất dịch 
của heo. Để ngăn ngừa 
nhiễm chéo, các dụng cụ 
phải được làm sạch và sát 
trùng thường xuyên. 

 Cả nhóm cùng xác định mức độ thường xuyên các 
dụng cụ và thiệt bị cần được làm sạch/sát trùng  

Tinh Trùng & Thụ 
Tinh Nhân Tạo 
 

ASFV sẵn sàng lây lan qua 
chất dịch của động vật như 
máu, nước bọt, và tinh 
trùng. 

 Tinh trùng phải đến từ nguồn có uy tính và chỉ 
được thụ tinh bởi bác sĩ thú y hoặc nhân viên 
trang trại  

 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI & NGUỒN CUNG CẤP 

Nguồn Nguy Cơ Tiêm Ẩn Kế Hoạch Hành Động 

Nguồn Thức Ăn 

Thức ăn chăn nuôi có thể 
chứa ASFV, trong nguyên 
liệu hoặc trên các bao đựng 
để vận chuyển 
 

 Nguyên liệu thức ăn phải đến từ các nguồn uy tín 
 Tăng lượng nguyên liệu thức ăn trồng trong trang 

trại để tránh mua nguyên liệu từ bên ngoài  

Cho Ăn Thức Ăn 
Thừa 

Thức ăn thừa có thể là 
nguồn nguyên liệu nhiễm 
bệnh, đến từ các nguồn 
không rõ  

 Việc cho ăn thức ăn thừa (“cháo heo”) nên giới 
hạn nếu có thể; cần tránh nó trừ khi thức ăn đã 
được nấu ở 70oC trong ít nhất 30 phút  

 Không bao giờ cho heo ăn các sản phẩm từ thịt 
heo, vì chúng có thể chứa ASFV lên đến 100 ngày  

Vật Liệu Đệm Lót 

Vật liệu đệm lót như trấu có 
thể chứa ASFV, trên chính 
vật liệu đệm lót hoặc các túi 
đựng chúng. 

 Vật liệu phải đến từ các nguồn uy tín 
 Tăng số lượng vật liệu đệm lót sản xuất tại trang 

trại để tránh mua vật liệu từ bên ngoài  

Các Khu Lưu Trữ 

Các khu lưu trữ có nguy cơ 
chứa các loài gặm nhấm có 
thể lây lan mầm bệnh từ 
trang trại này sang trang trại 
khác. 

 Các khu lưu trữ phải được giữ sạch sẽ, với thức 
ăn chăn nuôi và vật liệu đệm lót được lưu trữ 
đúng cách 

 Đặt bẫy để giữ cho khu vực không có chuột 

 

CHẤT THẢI 

Nguồn Nguy Cơ Tiềm Ẩn Kế Hoạch Hành Động 



 

Quản Lý Phân 
Chuồng 

Phân heo có thể chứa ASFV 
khoảng 10-14 ngày. 

 Để tránh truyền lây mâm bệnh cho các trang trại 
ở hạ nguồn, chất thải phải được giữ lại và lưu trữ 
tại chỗ, và ủ hoặc xử lý 

Quản Lý Nước 

Mầm bệnh có thể lây lan rất 
nhanh qua nước, đặc biệt 
nếu bị ô nhiễm do nước 
chảy từ các trang trại khác. 

 Heo không được tiếp cận với nước từ kênh, hoặc 
các vùng nước khác mà ASFV có thể xâm nhập 
vào 

 Ngăn không cho heo uống bất kỳ loại nước thải 
nào 

 Nước uống có thể được khử trùng bằng clo nếu có 
nguy cơ bị ô nhiễm  


