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• Lệnh Kiểm Soát Ngăn Ngừa Việc Nhiễm Khuẩn Bào Ngư (Abalone Viral 

Ganglioneuritis) (Số 3) 2021 

• Việc buôn bán bào ngư sống xuyên bang được hoạt động lại ở NSW với 

những điều kiện đặc biệt. 

Vào ngày 8 tháng Sáu, Bộ Nông, Lâm, và Ngư Nghiệp NSW cho ban hành Lệnh 

Kiểm Soát Ngăn Ngừa Việc Nhiễm Khuẩn Bào Ngư (Abalone viral ganglioneuritis) 

(Số 3) 2021 ủng hộ những hoạt động tái di chuyển vào tiểu bang NSW bào ngư 

sống từ Khu Vực Phía Đông Victoria, các trại nuôi bào ngư trên đất liền ở Tasmania 

và các nơi khác trên toàn nước Úc. Lệnh hạn chế vẫn còn được tiếp tục áp dụng đối 

với các khu vực ở Tasmania, và phía tây tiểu bang Victoria và bào ngư bắt ở vùng 

biển vùng trung tâm và các trại nuôi bào ngư ở Victoria. 

Hiện chính quyền cho phép việc di chuyển bào ngư sống vào tiểu bang NSW, nhưng với 

những điều kiện đặc biệt nhắm vào các trại nuôi bào ngư trên đất liền ở tiểu bang Tasmania, 

và kỹ nghệ bắt bào ngư ở vùng biển phía đông Victoria.  

Bào ngư nhập cảng vào tiểu bang NSW không được tiếp xúc với: 

1. bào ngư được bắt ở Tasmania và vùng trung tâm hoặc vùng biển bào ngư 

thuộc phía tây tiểu bangVictoria, hoặc 

2.  bào ngư nuôi ở Victoria, hoặc  

3. bất cứ vật gì dùng để chứa nước, hoặc những dụng cụ hay phụ tùng dùng 

cho bào ngư.  

Những dụng cụ hay phụ tùng dùng với bào ngư sống từ vùng biển ở Tasmania và khu vực 

trung tâm hoặc khu vực phía tây tiểu bang Victoria, hoặc kỹ nghệ nuôi bào ngư ở Victoria 

không được phép đưa vào tiểu bang NSW ngoại trừ trường hợp đã được làm vệ sinh và sát 

trùng đúng mức. 

Tất cá nước thải từ bào ngư đưa vào NSW được dùng với bào ngư sống bắt từ biển đưa từ 

ngoài tiểu bang NSW vào, hoặc từ vùng kỹ nghệ bào ngư ở phía đông Victoria phải được thải 

trực tiếp xuống hệ thống cống rãnh.  

Hồ Sơ Ghi Chép Việc Di Chuyển (Bào Ngư) cần được điền vào mỗi khi có sự di chuyển bào 

ngư từ các trại bào ngư ở Tasmania vào NSW.  
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Muốn biết thêm chi tiết và muốn đọc Lệnh Kiểm Soát Ngăn Ngừa Việc Nhiễm Khuẩn Bào 

Ngư (Số 3) 2021, xin đến: https://www.dpi.nsw.gov.au/avg   
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© Bản quyền thuộc Tiểu Bang New South Wales qua Bộ Đặc Trách Khu Vực Ngoại Thành NSW, 2021. Các chi tiết trong tài liệu 
này dựa vào kiến thức và hiểu biết tại thời điểm bài này được viết (tháng Sáu, 2021). Tuy nhiên, vì sự tiến bộ trong lãnh vực kiến 
thức, những người dùng tài liệu được nhắc nhở để bảo đảm những chi tiết họ dựa vào được cập nhật , họ cần tham khảo ý kiến 
về sự hiện hành của các chi tiết với một giới chức liên hệ thuộc Bộ Đặc Trách Khu Vực Ngoại Thành NSW, hoặc với một người 
hướng dẫn độc lập của mình.  
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