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Bệnh Bào Ngư là gì? 

Abalone viral ganglioneuritis (AVG ) là một căn 

bệnh do vi khuẩn gây ra ảnh hưởng đến hệ thống 

thần kinh của Bào Ngư  

Triệu chứng có thể bao gồm: Bào ngư bị cong 

chân, sưng miệng, suy yếu và chết.  

AVG ảnh hưởng đến cả Bào Ngư Đen (Blacklip) 

và Xanh (Greenlip) và loại lai giống.   

AVG không có bất cứ ảnh hưởng nào lên sức 

khỏe con người.  

Bệnh xảy ra ở đâu? 

AVG xảy ra ở Tasmania và đã gây ra tử vong đáng 

kể ở bào ngư được nuôi và hoang dã tại nhiều nơi 

ở Victoria.  

Các bước giúp bảo vệ ngành công 
nghiệp bào ngư NSW  

Hãy làm theo các bước này để bảo vệ doanh 

nghiệp của quý vị và giúp ngăn chặn AVG lây lan 

ở bào ngư sống:  

• Rửa tay và/hoặc dùng bao tay cẩn thận với 

nước xà bông ấm sau khi cầm bào ngư. 

• Đổ tất cả chất thải vào trong một thùng được 

đậy kín để chuyển đến bãi chôn rác.   

• Đổ nước từ các bể chứa vào hệ thống cống. 

• Rửa kỹ bằng thuốc tẩy rửa nhẹ và nước ấm, 

rửa sạch lại với nước ngọt và phơi khô dụng 

cụ được sử dụng để giữ và vận chuyển bào 

ngư.  

• Lau chùi bằng thuốc tẩy rửa pha loãng hoặc 

thuốc khử trùng những chỗ trong xe vận tải và 

những thùng/dụng cụ chứa đã tiếp xúc với bào 

ngư.  

• Nếu quý vị nghi ngờ AVG trong các bể chứa 

của quý vị, NSW DPI có thể trợ giúp quý vị.  

Nếu quý vị quan sát thấy bào ngư bệnh hoặc 

chết, hãy liên lạc Đường Dây Nóng Canh Phòng 

EAD NSW DPI (NSW DPI EAD Hotline) số 1800 

675 888 để xin lời khuyên. 

Bào ngư xanh (greenlip abalone) bị bệnh cho thấy 
triệu chứng của AVG – chân cong (Ảnh: DPI 
Victoria) 

 
 

Bào Ngư Đen (blacklip abalone) bị bệnh cho thấy 
triệu chứng của AVG – chân cong (Ảnh: DPI 
Victoria) 

 

Muốn biết thêm chi tiết về bệnh bào 
ngư, hãy viếng: 

https://www.dpi.nsw.gov.au/fishing/aquatic-

biosecurity/aquatic-industries/wildfish-shellfish/AVG   

Thông tin này cũng có sẵn trong nhiều ngôn 

ngữ trên trang mạng DPI  
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