
Hãy giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh và sâu bệnh hại cây trồng 

BẠN LÀM VIỆC TRÊN CÁC TRANG TRẠI?

Trong lúc làm việc tại trang trại ở Úc, có một vài điều đơn giản mà bạn có 
thể làm để ngăn chặn sự lây lan của bệnh và sâu bệnh hại cây trồng

Vứt bỏ trái cây và rau quả Giặt quần áo và mũ

BẠN CÓ THỂ GIÚP BẰNG CÁCH NÀO

Làm sạch hoàn toàn giày của bạn trước
vào hoặc rời khỏi trang trại để loại bỏ tất 
cả bụi bẩn cũng như nguyên liệu thực vật 
có thể mang theo sâu bệnh và bệnh đến 
nơi khác.

Vứt bỏ hoặc ăn hết trái cây, rau và
vật liệu thực vật khác, ví dụ như hoa, trước
chuyển đến làm việc tại một trang trại mới.

Giặt quần áo và mũ đã sử dụng tại một 
trang trại trước khi chuyển sang trang trại 
khác. Đồng thời, kiểm tra quần áo, tóc và 
mũ của bạn để tìm và loại bỏ mọi hạt giống 
cũng như vật liệu thực vật khác dính vào 
quần áo và mũ.

Khi làm sạch xe, quần áo, thiết bị và đồ đạc khác của mình, hãy kiểm tra để chắc chắn 
rằng không có bọ hay hạt giống nào bám dính vào đó.

Làm sạch xe và thiết bị

Làm sạch thiết bị và xe của bạn trước và sau 
khi làm việc tại các trang trại. Loại bỏ tất cả 
đất và nguyên liệu thực vật bám dính vào, 
sau đó rửa sạch, khử trùng và làm khô.

Dọn dẹp lều

Dọn dẹp và quét lều trước chuyển sang 
điểm dừng tiếp theo của bạn.

Làm sạch giày

Nói chuyện với người quản lý trang trại 
hoặc giám sát của bạn nếu bạn không chắc 
chắn về điều phải làm. Họ có thể hướng 
dẫn và cho bạn biết về các yêu cầu cụ thể 
nào đối với trang trại của họ, nếu có.

Yêu cầu giúp đỡ



Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường của Chính phủ Úc hỗ trợ công tác này

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu trong ấn phẩm này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Không ai nên hành động, hoặc không hành động dựa trên 
cơ sở tài liệu này mà trước đó không tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp. Y tế Thực vật Úc và tất cả những người hành động vì Y tế Thực vật Úc đều từ chối 
trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất cứ điều gì được thực hiện dựa trên ấn phẩm này.

THÔNG TIN KHÁC
Để biết bạn có thể và không thể di chuyển những gì giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác nhau, hãy truy cập 
trang web Kiểm dịch Liên bang Úc tại địa chỉ: interstatequarantine.org.au/travellers

Để biết thêm thông tin về các phương pháp thực hành an toàn sinh học mà bạn có thể sử dụng để ngăn chặn 
sự lây lan của sâu bệnh và bệnh hại cây trồng, vui lòng truy cập trang web An toàn Sinh học Trang trại tại địa chỉ: 
farmbiosecurity.com.au

NGÔN NGỮ KHÁC
Tài liệu này cùng với một video đi kèm có các phiên bản tiếng Bislama, tiếng Trung (giản thể), tiếng Anh, tiếng Pháp, 
tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tetum, tiếng Tongan và tiếng Việt.

Hãy truy cập trang web: interstatequarantine.org.au/travellers/working-on-farms


