Phương pháp quản lý
ngăn chặn phòng dịch

Quản lý ngăn chặn
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Lắp đặt và giám sát bảng cấm ra vào ở cổng nông trại.

Ngăn chặn không để các loại động vật hoang
dã, chuột, chim xâm nhập vào nông trại.

Quản lý xe

Khử trùng bên trong và bên ngoài xe sau khi
ra vào nông trại.

Rửa xe·khử trùng xe sau khi vận chuyển gia súc.

Quản lý người

Khi ra vào nông trại phải thay đổi quần áo
Khi ra vào nông trại phải khử trùng
và giày dép sử dụng ở ngoài.
tay, chân và các vật dụng cá nhân, v.v...
* Chuẩn bị các dụng cụ phòng dịch cho khách
đến thăm như quần áo phòng dịch, giầy dép, 
vv và yêu cầu sử dụng khi đến thăm

* Chất khử trùng ở thảm chân 2~3 ngày phải 
thay 1 lần hoặc thay hàng ngày nếu cần

Cấm sử dụng quần áo
bảo hộ lao động và ủng
ở bên ngoài.

Quản lý các vật phẩm bên ngoài

Khử trùng các vật phẩm bên ngoài mang
vào(máy móc thiết bị, dược phẩm, v.v...)

Sau khi khử trùng phải bảo quản ở
kho đúng quy định theo từng đặc
tính vật phẩm(bảo quản lạnh, bảo
quản ở nhiệt độ bình thường, v.v...)

Viết vào sổ ghi chép ra
vào(người, xe, các vật, v.v...)
và bảo quản trong vòng 1
năm(theo điều 17 luật phòng
chống dịch bệnh gia súc).

Phương pháp quản lý vệ 
sinh nông trại
Bước dọn dẹp
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Dọn chất thải trong chuồng
trại trước khi khử trùng.

Dọn sạch sẽ bụi bặm xung quanh chuồng trại
trước khi khử trùng.

Bước đánh rửa

Rửa theo thứ tự : trần  tường  sàn

Sử dụng chất tẩy trung tính và bàn chải để đánh rửa
các chất bẩn bám và sau đó dội nước cho sạch.

Dùng nước áp suất cao phun những chất 
bẩn có ở dưới sàn và thải ra bên ngoài.
(Theo Ðiều 10 Luật quản lý và sử dụng phân chuồnggiasúc)

Sấy khô ráo không còn hơi nước sau
đó khử trùng.

Bước khử trùng

Khi sử dụng thuốc khử trùng phải đọc kỹ các hạng mục chú 
ý và pha chế theo đúng liều lượng và cách dùng.

* Ví dụ) phương pháp pha : thuốc khử trùng tỷ lệ 1:500  thuốc khử trùng 1L + nước 499L
* Chỉ được sử dụng các loại thuốc thú y, sản phẩm ngoài thuốc cho động vật
(thuốc sát trùng, v.v...) do trụ sở kiểm dịch nông lâm súc sản (www.qia.go.kr) cho phép

Phơi khô thuốc khử
trùng(10~30phút).

Chú ý không phun thuốc
khử trùng vào thức ăn gia
súc, bồn chứa nước, v.v...

Phun chất khử trùng theo thứ tự : 
trần  tường  sàn

Khử trùng bên trong bên ngoài 1 tuần 1 lần trở lên và
bảo quản “sổ ghi chép thực hiện khử trùng” 1 năm.
(Theo điều 17 luật phòng chống dịch bệnh gia súc)

Phương pháp quản lý chất còn dư
Bước chuẩn bị

www.haccp.or.kr

Trước khi sử dụng thuốc thú ý hay các
vật phẩm ngoài thuốc phải kiểm tra tình
trạng từng cá thể hoặc nhận sự chuẩn
đoán của bác sỹ thú y.

Kiểm tra lịch sử sử dụng và
tính chính xác thời gian ngừng
sử dụng thuốc.

Phải nắm rõ đơn thuốc và
hướng dẫn sử dụng.

Bước sử dụng

Tuân thủ liều lượng sử dụng,
phương pháp uống thuốc(uống,
tiêm, v.v...) đối với từng cá thể.

Chú ý không được rắc thuốc thú ý
hoặc các sản phẩm ngoài thuốc lên
thức ăn hoặc bồn chứa nước.

Ghi chép và bảo quản sổ ghi
chép thuốc thú y và sản phẩm
ngoài thuốc.

Bước quản lý

Quản lý lượng hàng, thời hạn sử dụng
và tuân thủ việc bảo quản theo đúng
nhiệt độ của từng sản phẩm thuốc thú
ý và sản phẩm ngoài thuốc.

Sau khi cho uống thuốc(theo
đường miệng) thì phải rửa sạch
và khử trùng sạch máng ăn, bồn
chứa nước đã sử dụng.

Bước xuất hàng

Khix uấth àngph ảikiể mtra thờ i
h ạnn gừngth uốcvà đán hdấu
vùng tiêm, và thông báo cho lò mổ.

Sau khi cho uống thuốc bằng
cách tiêm phải phân loại chai
thuốc, kim tiêm và vứt bỏ ngay.

Chỉ được sử dụng các loại thuốc thú y, sản
phẩm ngoài thuốc cho động vật(thuốc sát
trùng, v.v...) do trụ sở kiểm dịch nông lâm
súc sản (www.qia.go.kr) cho phép

Ghi chép và bảo quản nhật ký
xuất hàng(theo điều 16 luật
phòng chống dịch bệnh gia súc).

※ (Ví dụ) Khi loại trừ “rận gà” phải sử dụng loại sản
phẩm sát trùng( là sản phẩm ngoài thuốc dành
cho động vật) có cách sử dụng liều lượng hiệu
năng hiệu quả đối với bệnh “ký sinh trùng ở gà”
※ Nông trại được chứng nhận nông trại xanh thì
cấm sử dụng các loại thuốc có chứa thành phần
thuốc trừ sâu tổng hợp hữa cơ

