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KẾ HOẠCH
Ứng phó khẩn cấp đối với dịch tả lợn Châu Phi
I. KHI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHƯA XẢY RA.
- UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi số
04/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 gồm 9 đồng chí do đồng chí Trần Xuân Hải làm
trưởng ban
- Thành lập 12 tổ trên 12 thôn tổ giám sát cộng đồng theo dõi báo cáo tình
hình dịch bệnh chăn nuôi từng địa bàn thôn
- Giao cho ban công an xã chỉ đạo công an viên kiểm soát chặt chẻ việc
buôn bán lợn, sản phẩm lợn từ các địa phương khác qua địa bàn, nếu phát hiện lợn
không có nguồn gốc báo về ban chỉ đạo để có biện pháp xử lý
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh
- UBND xã tuyên truyền đến người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học
trong chăn nuôi, tổ chức cho các hộ chăn nuôi kí cam kết, buôn bán giết mổ lợn
đúng 5 không
- Mời các hộ tham gia giết mổ về làm cam kết không mua lợn không rõ
nguồn gốc về giết mổ, đưa vào lò giết mổ theo quy định
- Phát tờ rơi đến người chăn nuôi và hướng dẫn cho người chăn nuôi biết
triệu chứng của dịch tả lợn chấu phi, khi nghi có dịch thì báo cho ban chỉ đạo biết
- Giao cho ban tài chính chuẩn bị kinh phí, vật tư dụng cụ chuẩn bị tốt cho
phòng và chống dịch bệnh xảy ra
II. KHI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI XẢY RA
- Huy động nhân lực vật lực và các điều kiện thiết yếu để tổ chức triển khai
đồng bộ các giải pháp bao vây khống chế dịch bệnh
- Tổ chức họp khẩn cấp ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi từ
cấp xã đến cấp thôn
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- Thành lập tổ phản ứng nhanh ( gồm công an, quân sự, thanh niên, trưởng
12 thôn ……) để thực hiện việc tiêu hủy lợn, tiêu độc khử trùng dưới sự giám sát
cán bộ thú y cấp huyện hoặc phòng nông nghiệp
1. Tiêu hủy lợn
- Trường hợp 1 ổ dịch là hộ chăn nuôi gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không
có dãy chuồng riêng biệt hoặc chợ, điểm buôn bán thịt lợn, sản phẩm lợn, cơ sở
giết mổ lợn, tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24h kể từ khi có kết quả xét nghiệm
dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi
- Việc tiêu hủy cũng được áp dụng với các đàn lợn có triệu chứng lâm sang
liền kề, với đàn lợn dương tính chưa được lấy mẫu xét nghiệm. Tại vùng dịch,
vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48h việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn có
triệu chứng lâm sang của bệnh dịch tả lợn Châu Phi mà không nhất thiết chờ kết
quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tấn lây lan ra diện rộng
2. Kỷ thuật phương pháp tiêu hủy
- Phải làm chết lợn bằng điện hoặc phương pháp khác, không chôn sống
- Địa điểm tiêu hủy: Đã được sự thống nhất, hướng dẫn của các cấp, ngành
có liên quan( phía trong và ngoài bãi rác)
- Biện pháp tiêu hủy: sử dụng biện pháp chôn lấp
- Vận chuyển xác lợn đến địa điểm tiêu hủy, phải cho xác lợn vào bao tải và
lót bạt tránh chất thải rơi vãi ra môi trường, tiến hành phun thuốc tiêu độc khử
trùng trước khi vận chuyển lợn ( giao cho ban tài chính chuẩn bị kinh phí, mua
sắm dụng cụ, có dự toán kèm theo)
- Các bước chôn lấp: sau khi đòa hố rãi 1 lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ
1kg vôi/1m2 cho bao tải xuống hố phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi rồi lấp đất và
nện chặt, yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đât tối thiểu 0,5m, lớp
đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và cao hơn hơn mặt đất
3. Đối với tiêu độc khử trùng
- Vùng có dịch phun tiêu độc khử trùng 1 lần/ ngày trong 1 tuần đầu tiên, 3
lần/ tuần trong 2-3 tuần tiếp theo ( số lượng có trong dự toán)
- Tạm đình chỉ việc mua bán vận chuyển giết mổ lợn, sản phẩm của lợn tại
cùng dịch trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi con lợn cuối cùng mắc bệnh
dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy
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- Thành lập các trạm chốt kiểm dịch tạm thời để tổ chức kiểm soát chặt chẻ
24/24h đối với lợn và sản phẩm lợn từ vùng có dịch ra ngoài ( 1 điểm ở cầu văn
thịnh, 1 điểm ở cầu mười, 1 điểm cầu trung xá, 1 điểm cầu đất, 1 điểm ở sơn
phượng).
Yêu cầu các thành viên có liên quan thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội
dung trên, thành viên nào không làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc
gia cầm, nhất là trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi mà do nguyên chủ quan
thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm trước UBND xã, UBND huyện, UBND
tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- 12 thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hải
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