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DUY TRÌ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT
TRONG THỊ TRƯỜNG DUY NHẤT.
Biện pháp kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh động vật rất cần thiết đối với Liên minh Châu Âu căn
cứ vào Thị trường duy nhất của mình cho phép hoạt động hàng hóa trong lãnh thổ EU và các mối
quan hệ mậu dịch chuyên sâu với nhiều quốc gia trên thế giới.
Do đó, Liên minh Châu Âu đã thành lập một chiến lược nghiêm ngặt bảo vệ gia súc của mình. Hệ
thống kiểm soát bệnh động vật của EU được xây dựng dựa trên các quy tắc hài hòa toàn diện áp
dụng trong tất cả các Quốc gia thành viên EU. Các bác sĩ thú y chính quy, người hành nghề thú y
tư nhân, nông dân và những người chăm sóc động vật khác, những người kinh doanh thực phẩm,
ngoài ra còn những thợ săn và chuyên gia nghiên cứu về động vật hoang dã cùng nhau làm việc
để ngăn ngừa, phát hiện và kiểm soát bệnh động vật, một cách minh bạch hoàn toàn.

Những sự kiện quan trọng về gia súc EU và giao dịch thương mại
(con số của năm 2016)

EU có 6.27 triệu trang trại chăn nuôi gia súc.
EU có tổng cộng khoảng 130 triệu đơn vị thú nuôi (LSU); khoảng 48% đàn gia súc, 26% đàn heo và
15% đàn gia cầm. Xét về bản thân, Pháp có số lượng thú nuôi cao nhất (21.8 triệu LSU), theo sau là
Đức (18.4 triệu LSU), và Tây Ban Nha (14.5 triệu LSU).
Vào năm 2016, EU nhập khẩu hơn 2 triệu tấn (€ 5.5 tỉ) động vật hoặc sản phẩm động vật và xuất
khẩu hơn 11 triệu tấn (€ 23.5 tỉ) ra thế giới bên ngoài. Giao dịch thương mại trong EU chiếm 43.5 triệu
tấn với giá trị €76.5 tỉ.
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DUY TRÌ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT
NGĂN CHẶN

PHÁT HIỆN

An ninh sinh học

Giám sát
Quốc gia thành viên EU

Nhận biết động vật &
kiểm soát hoạt động.
Cơ sở dữ liệu quốc gia

Cách ly khu vực nghi ngờ
Liên tục Giám sát sức khỏe trong
trang trại ở các khu vực có rủi ro cao
Nông dân

Giao dịch thú nuôi
trong-EU

Kiểm dịch
động vật
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Hàng nhập khẩu EU
từ các quốc gia
không thuộc EU

Điều kiện nhập khẩu
trong giấy chứng nhận
kiểm dịch động vật

EU
Hệ thống TRACES

Phòng thí
nghiệm tham
khảo Châu Âu

Giấy chứng
nhận sức
khỏe

Hệ thống thông báo
bệnh động vật (ADNS)
Chẩn đoán
Quốc gia thành viên EU
Phòng thí nghiệm tham khảo
quốc gia được chỉ định

TRONG THỊ TRƯỜNG DUY NHẤT
KIỂM SOÁT

TÍNH MINH BẠCH

Kế hoạch khẩn cấp

Trao đổi thông tin

ADNS
Cách ly khu vực
bị nhiễm bệnh
Khoanh vùng –
hệ thống EU

WAHIS

TRACES
DG SANTE

Tư vấn khoa học
độc lập, thiết lập
tiêu chuẩn
toàn cầu

Đào tạo
Nhóm khẩn cấp
kiểm dịch động
vật

EFSA
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Biện pháp kiểm soát
Hợp tác rộng rãi trong EU –
Giám sát của Ủy ban
Tài trợ EU
Nhóm khẩn cấp kiểm dịch động vật
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NGĂN CHẶN
AN NINH SINH HỌC
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do đó, lập pháp khuôn khổ mới được thông qua của EU trình bày nghĩa vụ chung dành cho những
người nông dân chăn nuôi để bảo vệ động vật của họ và áp dụng các biện pháp an ninh sinh học. Hiện nay các biện pháp dần
dần được giới thiệu trước năm 2021 và có thể thay đổi tùy theo giống động vật được chăn nuôi, hệ thống chăn nuôi, quy mô và
địa điểm hoạt động cũng như mật độ độnng vật trong khu vực đó. Ngoài ra các nhà hoạt động khác chuyên kinh doanh động vật
nuôi trong trang trại hoặc sản phẩm phôi thai phải đăng ký hoặc được chấp thuận và chịu các biện pháp kiểm soát chính thức.
Các biện pháp an ninh sinh học trong trang trại có thể bao gồm: (i) rào chắn, dựng rào, lợp mái; (ii) quy trình vệ sinh, khử trùng và
diệt trừ sâu bọ, (iii) các thủ tục ra vào cơ sở dành cho động vật, con người, phương tiện và sản phẩm; (iv) quy trình cách ly; (v) xử
lý an toàn phân bón và các phó phẩm khác của động vật.
Cập nhật kiến thức về các căn bệnh động vật và con đường lây nhiễm tiềm tàng là những điều kiện tiên quyết để ngăn chặn và
kiểm soát bệnh hiệu quả. Do đó, các nhà hoạt động kinh doanh và chuyên gia về động vật tại EU phải được đào tạo chính thức
hoặc thực hiện theo các nội dung đào tạo từ các tổ chức nông dân và các nhà cung cấp khác.
Tất cả các nhà hoạt động kinh doanh thú nuôi phải lưu giữ hồ sơ ghi chép các hoạt động của động và vật quy trình an ninh sinh
học của chúng.

“ Biện pháp kiểm soát bệnh động vật xác thực rất cần thiết để hỗ trợ
cho hoạt động lưu thông tự do hàng hóa trong EU. Ủy ban được giao
nhiệm vụ thực hiện hệ thống kiểm soát của chúng tôi. My services
cam kết đạt được niềm tin này mỗi ngày.”
Ladislav Miko
Phó tổng giám đốc DG Health and
Food Safety, Ủy ban Châu Âu

SỰ ĐA DẠNG CỦA BẦY
THÚ NUÔI TẠI EU

© SolStock; Istockphoto

NHẬN BIẾT ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG.

Biện pháp kiểm soát nhận biết động vật và hoạt động hiệu quả là những yếu tố then chốt của bất kỳ
chiến lược nào để kiểm soát bệnh động vật. Do đó, các động vật nuôi trong trang trại tại EU phải được
nhận biết theo giống loài và thông lệ chăn nuôi, điều này có thể bao gồm nhận biết riêng lẻ (ví dụ như
động vật giống bò) hoặc theo nhóm (ví dụ như động vật giống lợn)
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Trang trại và các cơ sở có liên quan khác như trung tâm lắp ráp được đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc
gia, và các hoạt động của động vật trong trang trại phải được ghi chép, cho phép truy xuất.

GIAO DỊCH THÚ NUÔI TRONG EU
Hoạt động của các động vật trong trang trại và sản phẩm phôi thai giữa các Quốc gia thành viên cần phải kiểm
dịch động vật và chứng nhận ở nơi xuất phát. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở hình thức điện tử để thông
báo cho các cơ quan kiểm dịch động vật ở các Quốc gia thành viên về việc quá cảnh và tại điểm đến để tiến
hành kiểm dịch trong khi vận chuyển nhằm thực thi các quy định về sức khỏe động vật và phúc lợi động vật.
Hệ thống chứng nhận và truy xuất trong EU đã thay thế các chốt kiểm soát biên giới nội bộ từ đầu năm 1990
và cho phép EU thành lập một Thị trường duy nhất của mình dành cho động vật và các sản phẩm động vật.

HÀNG NHẬP KHẨU EU TỪ CÁC QUỐC GIA KHÔNG THUỘC EU
Để ngăn chặn sự phát sinh các căn bệnh động vật thông qua giao dịch thương mại quốc tế, các mặt hàng
nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc EU phải tuân theo các điều kiện kiểm dịch động vật hài hòa, nghiêm
ngặt phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Động vật sống, sản phẩm phôi thai và sản phẩm có nguồn gốc
động vật chỉ có thể được nhập khẩu từ các quốc gia được ủy quyền và từ các cơ sở được chấp thuận. Hàng
nhập khẩu phải trải qua các Trạm kiểm dịch biên giới được chỉ định có trang bị đầy đủ để thực hiện các biện
pháp kiểm soát cần thiết.
Điều kiện nhập khẩu được thông báo trên toàn thế giới và được trình bày chi tiết trong giấy chứng nhận kiểm
dịch động vật và phải có chữ ký của Cơ quan chức năng của quốc gia xuất khẩu.

“ Thông qua sự hợp tác chặt chẽ của các Trạm kiểm dịch biên giới EU, các
biện pháp kiểm soát hàng nhập khẩu của chúng tôi đảm bảo thực phẩm
của chúng ta an toàn. Các buổi hội thảo và sự kiện đào tạo thường xuyên
giúp lan truyền các thông lệ tốt nhất. Đối với khách hàng, chúng tôi cố
gắng không làm cản trở quy trình hậu cần nhiều nhất có thể.”
G.E. (Liesbeth) Kooijman,
Giám đốc Phòng kiểm dịch hàng nhập khẩu, Cơ quan
an toàn thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng Hà Lan

KHẢ NĂNG TRUY XUẤT VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN NHANH CHÓNG – HỆ THỐNG TRACES
Mỗi ngày, động vật và các sản phẩm của chúng được giao dịch giữa các Quốc gia thành viên và thực phẩm có nguồn gốc động vật
được đưa vào thị trường EU. Mỗi ngày những hàng hóa này cũng được giao dịch với các quốc gia không thuộc EU.
TRACES là một hệ thống trực tuyến truy xuất mọi hoạt động thích hợp cho nhiều hàng hóa này.
Trong phạm vi EU, không có chốt kiểm soát biên giới giữa các Quốc gia thành viên: TRACES quản lý các biện pháp kiểm soát chính
thức, chứng nhận kiểm dịch động vật và truy xuất (lập kế hoạch lộ trình) cho động vật trang trại được vận chuyển giữa các Quốc gia
thành viên. Trong trường hợp bùng phát dịch bệnh, những động vật có khả năng tiếp xúc và những cơ sở tiếp xúc có thể được nhận
biết ngay lập tức, định vị và cách ly.
TRACES cũng kiểm soát giao dịch thương mại quốc tế. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật dành cho động vật sống và sản phẩm
động vật nhập khẩu EU được xử lý thông qua hệ thống thông tin được các cơ quan chức năng kiểm dịch động vật và các trạm kiểm
dịch biên giới tại EU sử dụng. Hơn 50 000 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật cho các sản phẩm từ gần 80 quốc
gia được xử lý mỗi tháng thông qua hệ thống TRACES. Kết quả kiểm tra động vật tại trạm kiểm dịch biên giới EU được đăng ký thông
qua TRACES, luôn thông tin cho các trạm khác về bất kỳ trường hợp không tuân thủ nào.
Đọc thêm về TRACES trong: http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
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PHÁT HIỆN

Các đợt bùng nổ dịch bệnh động vật quan trọng nhất phải được
thông báo ngay lập tức cho phép thực hiện kiểm soát có hiệu quả.
Danh sách hoàn chỉnh các căn bệnh phải khai báo này – cũng bao
gồm những căn bệnh của ong mật và động vật dưới nước - được
nêu trong Chỉ thị Hội đồng 82/894/EEC.

CÁC CĂN BỆNH THÚ NUÔI CHÍNH PHẢI KHAI BÁO
TẠI EU NHƯ

Cúm gia cầm độc lực cao,
Bệnh Newcastle,
Sốt lợn cổ điển,
Sốt lợn Châu Phi,
Bệnh tay chân miệng,
Bệnh viêm não thể bọt biển ở bò
Lưỡi xanh,
Bệnh viêm da nổi cục,

Bệnh đậu cừu và đậu dê,
Bệnh dịch tả loài nhai lại nhỏ
Sốt thung lũng Rift,
Bệnh dịch ngựa châu Phi
Bệnh thiếu máu truyền
nhiễm ở ngựa
Bệnh dại
Bệnh than

GIÁM SÁT
Giám sát bệnh động vật là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách Sức khỏe Động vật EU.
Để phát hiện những căn bệnh phải khai báo, mỗi Quốc gia thành viên chịu trách nhiệm thực hiện giám sát sức khỏe
động vật đầy đủ trong lãnh thổ của mình. Các chiến lược giám sát nâng cao tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm dịch
tễ học của căn bệnh và mức độ rủi ro khu vực. Các biện pháp tương ứng mà mỗi Quốc gia thành viên thực hiện có thể
sử dụng để các Quốc gia thành viên khác và dịch vụ kiểm dịch của Ủy ban Châu Âu xem xét kỹ. Các trao đổi thông tin
thông thường chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp của Ủy ban thường trực về Thực vật, Động vật, Thực phẩm và Thức
ăn gia súc, tổ công tác của Hội đồng bao gồm các Giám đốc quản lý kiểm dịch động vật, ngoài ra còn diễn ra trong các
nhóm chuyên gia và sự kiện đào tạo, đảm bảo rằng các thông lệ tốt nhất được phổ biến. Cơ quan An toàn Thực phẩm
Châu Âu và Phòng thí nghiệm tham khảo EU cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học nếu cần hoặc theo yêu cầu của lập pháp.

Một trong những chương trình giám sát toàn diện nhất là về Cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã và gia cầm ở
trang trại. Chương trình này do Ủy ban Châu Âu điều phối
Vào năm 2015, hơn 20,000 cơ sở được lấy mẫu để kiểm tra huyết thanh học, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ tăng
cao. Tất cả các loài chim nghi ngờ được người dân bình thường, thợ sân hoặc các chuyên gia về động vật hoang dã
tìm thấy phải được xét nghiệm (6,500 mẫu đã được xét nghiệm vào năm 2015). Ngoài ra, các Quốc gia thành viên lấy
mẫu từ các loài chim hoang dã tại các vùng đặc biệt thích hợp như nơi nghỉ ngơi của các loài chim di trú hoặc kênh
đào gần những khu vực có mật độ động vật nuôi ở trang trại cao.

LIÊN TỤC GIÁM SÁT SỨC KHỎE TRONG TRANG TRẠI Ở CÁC KHU VỰC CÓ RỦI RO CAO
Ở những khu vực có mật độ động vật cao và những nơi được nhận biết là có nguy cơ nhiễm cúm gia cầm cao, các
nông dân chăn nuôi gia cầm phải theo dõi các thông số quan trọng trong quá trình sản xuất của họ có thể cho thấy
các giai đoạn nhiễm trùng sớm như những thay đổi trong mức tiêu thụ nước hoặc thức ăn gia súc hoặc năng suất.
Cần phải báo cáo về những thay đổi đối với dịch vụ kiểm dịch động vật, điều này sẽ đẩy nhanh thời gian chẩn đoán
quý giá và áp dụng các biện pháp kiểm soát ngay lập tức để ngăn chặn bệnh dịch lây lan hơn nữa.
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CHẨN ĐOÁN
Mỗi Quốc gia thành viên EU có một Phòng thí nghiệm tham khảo quốc gia được chỉ
định để đảm bảo việc chẩn đoán nhanh chóng, hài hòa và xác thực mỗi căn bệnh
phải khai báo quan trọng trong lãnh thổ của mình và cho phép tiến hành điều tra
nghiên cứu bệnh dịch. Các phòng thí nghiệm quốc gia cùng làm việc với nhau và
xây dựng mạng lưới phòng thí nghiệm khắp EU dưới sự bảo trợ và ủng hộ của Phòng
thí nghiệm tham khảo Châu Âu có liên quan được bổ nhiệm cung cấp biện pháp
kiểm soát có chất lượng, tổ chức các xét nghiệm vòng tròn và kiểm tra tính thành
thạo cũng như đào tạo thường xuyên, hài hòa và thông qua các biện pháp chẩn
đoán cũng như theo dõi tình hình bệnh dịch toàn cầu để nâng cao sự chuẩn bị. Hiện
nay có 15 phòng thí nghiệm tham khảo EU trong phạm vi sức khỏe động vật, mỗi
phòng thí nghiệm phụ trách một danh mục nhất định về bệnh động vật.
Đọc thêm về Phòng thí nghiệm tham khảo Châu Âu trong https://ec.europa.eu/
food/ref-labs_en
Nếu bùng phát dịch bệnh động vật phải khai báo được xác nhận hoặc đặc biệt nghi
ngờ có bệnh lây nhiễm cao xảy ra, tất cả các Quốc gia thành viên khác, đối tác kinh
doanh và Tổ chức thế giới về Sức khỏe động vật (OIE) phải được thông báo ngay
lập tức.

HỆ THỐNG THÔNG BÁO BỆNH ĐỘNG VẬT (ADNS)
ADNS là một hệ thống thông báo được thiết kế cho các dịch vụ kiểm dịch động vật quốc gia để
đăng ký và ghi chép tình hình tiến triển của bệnh động vật lây nhiễm quan trọng. Mọi dịch vụ kiểm
dịch động vật tại EU được kết nối với nhau để đảm bảo sự thông tin liên lạc thông suốt về tình hình
bệnh dịch.
Đợt bùng nổ bệnh động vật lây nhiễm chính ở một vùng không bị ảnh hưởng trước đó phải được
báo cáo trong vòng 24 giờ. Nhóm ADNS của Ủy ban luôn túc trực 24/7 để xử lý báo cáo và thông
tin cho các Quốc gia thành viên và OIE.
Tóm tắt cập nhật hàng tuần về các đợt bùng nổ bệnh động vật được báo cáo tại EU được công bố
công khai:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_outbreaks-per-disease.pdf

© Jan-Otto, Istockphoto

KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH
KẾ HOẠCH KHẨN CẤP
Đối với các bệnh phải khai báo quan trọng nhất1, các Quốc gia thành viên phải có kế hoạch khẩn cấp và phải thực hiện
luyện tập mô phỏng thường xuyên để duy trì mức độ cảnh báo cao và sẵn sàng. Ủy ban Châu Âu tiến hành kiểm tra
thường xuyên các dịch vụ kiểm dịch động vật và sự sẵn sàng khẩn cấp tại mọi Quốc gia thành viên. Tất cả các báo cáo
kiểm tra được công bố công khai. Những biện pháp kiểm soát minh bạch, thường xuyên này đảm bảo rằng các tiêu
chuẩn kiểm soát bệnh dịch yêu cầu được thực hiện có hiệu quả trong toàn Liên minh.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Giám đốc phụ trách kiểm
dịch động vật giúp cho hệ thống kiểm soát kiểm dịch động
vật của EU có thể hồi phục nhanh chóng và góp phần cải
thiện tình hình sức khỏe động vật. Chúng tôi có thể trông
chờ vào sự hỗ trợ của nhau vào bất cứ lúc nào.”
Giám đốc phụ trách kiểm dịch
động vật Thụy Điển
Ingrid Eilertz:

CÁC BIỆN PHÁP TRỰC TIẾP TẠI CÁC CƠ SỞ BỊ NHIỄM BỆNH
Cách ly ngay lập tức động vật và các sản phẩm động vật cùng với các đồ vật có thể có rủi ro nếu có lý do
nghi ngờ đợt bùng nổ dịch bệnh động vật phải khai báo. Với sự hỗ trợ của TRACES và các hệ thống kiểm soát
hoạt động quốc gia, các cơ quan chức năng cần xác định các trang trại và động vật có khả năng tiếp xúc có
thể được vận chuyển đến các cơ sở trong cùng quốc gia hoặc tại các Quốc gia thành viên khác.
Trong trường hợp bùng nổ dịch bệnh được xác định trong một cơ sở, áp dụng các biện pháp kiểm soát hoạt
động trực tiếp và thiết lập các vùng hạn chế quanh cơ sở bị ảnh hưởng (được gọi là vùng bảo vệ và giám
sát). Nhận biết và cách ly các động vật và sản phẩm động vật có khả năng nhiễm bệnh. Quy mô và hình
dạng chính xác của khu vực áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và giới hạn giao dịch có thể thay đổi
tùy theo các ranh giới tự nhiên, các yếu tố rủi ro tại địa phương, đặc điểm của căn bệnh đang xảy ra và các
vấn đề về tổ chức. Đối với các căn bệnh lây truyền qua côn trùng truyền bệnh, các vùng giám sát có thể có
bán kính trên 100 km.

1 Sốt lợn Châu Phi, Sốt lợn cổ điển, Bệnh tay chân miệng, Cúm gia cầm độc lực cao, Bệnh Newcastle, Bệnh lưỡi xanh, Bệnh dịch
ngựa châu Phi, Bệnh viêm da nổi cục, Bệnh đậu cừu và đậu dê, Bệnh thung lũng Rift, Bệnh dịch tả loài nhai lại nhỏ.

Các biện pháp khoanh vùng trong đợt
bùng nổ dịch Cúm gia cầm độc lực
cao ở Pháp vào tháng 4 năm 2016

Vùng bảo vệ
Vùng giám sát
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Vùng hạn chế

KHOANH VÙNG – HỆ THỐNG EU
Trong trường hợp bùng nổ dịch bệnh nghiêm trọng ở động vật (như bệnh tay chân miệng, cúm gia cầm có động lực
cao, sốt lợn cổ điển hoặc sốt lợn Châu Phi) hoặc căn bệnh trước đây được đưa vào đàn thú nuôi ở EU, áp dụng ngay các
hạn chế hoạt động đối với cơ sở bị ảnh hưởng và tất cả các trang trại trong bán kính ít nhất 3 km (vùng bảo vệ) và 10 km
(vùng giám sát). Đối với những căn bệnh có thể do côn trùng lây nhiễm, về cơ bản những khu vực này sẽ lớn hơn.
Phải ngưng ngay lập tức hoặc kiểm soát nghiêm ngặt mọi hoạt động của động vật dễ bị nhiễm bệnh từ những vùng này
để ngăn chặn bệnh, chờ giải quyết xóa bỏ. Các cuộc điều tra nhanh chóng phát hiện, theo dõi và cách ly mọi động vật
tiếp xúc có thể mang mầm bệnh, cũng như mọi sản phẩm như thịt, sữa, trứng, phân bón hoặc thức ăn gia súc có khả
năng nhiễm bẩn. Đợt bùng phát dịch bệnh này được xóa bỏ ở những trang trại bị ảnh hưởng và thực hiện theo dõi cũng
như kiểm tra chuyên sâu trong các vùng bảo vệ và vùng giám sát. Nếu cần, mở rộng xóa bỏ đến những trang trại liên
quan đến dịch bệnh (trang trại tiếp xúc). Tuân theo quy trình vệ sinh và khử trùng. Quốc gia thành viên bị ảnh hưởng chỉ
có thể gỡ bỏ các hạn chế hoạt động và cho phép nông dân bổ sung các trang trại bị thiếu hụt khi có sự đồng ý của Ủy
ban Châu Âu và các Quốc gia thành viên khác.
Ngoài những biện pháp này, và tùy theo việc đánh giá liên tục, Ủy ban EU có thể chỉ định các vùng hạn chế khác, áp
dụng các quy tắc cụ thể liên quan đến hoạt động của động vật hoặc tiếp thị sản phẩm có nguồn gốc động vật. Ví dụ
như Ủy ban có thể quyết định rằng chỉ những sản phẩm đã qua xử lý nhiệt thích hợp mới có thể rời khỏi khu vực giới hạn.
Các giới hạn hoạt động hoặc bất kỳ biện pháp kiểm soát bệnh dịch nào khác áp dụng cho giao dịch thương mại trong
EU đều được áp dụng như nhau đối với hàng xuất khẩu đến các quốc gia không thuộc EU.
Hệ thống khoanh vùng của EU đã chứng tỏ được tính hiệu quả của nó trong nhiều năm, ngăn chặn có hiệu quả sự lây
lan của bệnh dịch trong khi giữ việc gián đoạn thương mại ở mức thấp nhất. Không phải lúc nào cũng có thể tránh
được các đợt bùng nổ dịch bệnh động vật. Nhưng thậm chí có khi áp lực bệnh dịch cao lên loài động vật hoang dã,
việc truyền nhiễm thứ pháp giữa các trang trại vẫn rất hiếm.

SỐT LỢN CHÂU PHI
Sốt lợn Châu Phi (ASF) là một căn bệnh lây nhiễm ở heo và lợn lòi hoang dã. Căn bệnh này không ảnh hưởng đến con
người cũng như các loài động vật khác. Nếu có nghi ngờ hoặc khẳng định sốt lợn Châu Phi xảy ra trong các cơs ở hoặc ở
heo hoang dã, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt được áp dụng, có xem xét đến tình hình bệnh dịch và mức độ rủi ro
khác nhau liên quan đến các sản phẩm khác nhau.
Các biện pháp hạn chế khác nhau được áp dụng đối với hoạt động của lợn sống, sản phẩm phôi thai, thịt sống và các
sản phẩm từ thịt từ những vùng được chỉ định quanh vùng bùng phát dịch bệnh được phát hiện. Phải thực hiện các biện
pháp cách ly trên trang trại, xét nghiệm huyết thanh và xử lý hoặc tiêu hủy các phó phẩm để ngăn chặn sự lây lan của
vi-rút. Các vùng hạn chế có kích thước đủ để bảo vệ chắc chắn cơ sở chăn nuôi gia súc bên ngoài những vùng này. Các
ghi dấu cụ thể trên thịt và sản phẩm từ thịt đảm bảo rằng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm từ những vùng bị hạn
chế và thực hiện chắc chắn các biện pháp bảo vệ.
EU áp dụng mọi khuyến nghị của Tổ chức thế giới về sức khỏe động vật (OIE) và thường xuyên tổ chức đối thoại mở song
phương với các đối tác giao dịch của mình và thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nhóm chuyên gia độc lập
của WTO khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp được thực hiện.
Đọc thêm về Sốt lợn Châu Phi trong
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
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BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
Biện pháp kiểm soát dịch bệnh phải khai báo thường bao gồm công tác điều tra dịch
bệnh, kiểm soát hoạt động, lựa chọn các động vật bị ảnh hưởng và loại bỏ các bầy động
vật trong các trang trại bị nhiễm bệnh (giết không gây đau đớn và tiêu hủy), nếu cần
thiết và trong bất kỳ trường hợp nào theo yêu cầu của lập pháp, và trên các trang trại có
nguy cơ khác, nếu cần thiết, được xác định bằng cách điều tra dịch bệnh. Có thể tiêm
vắc-xin khẩn cấp trong trường hợp ngoại lệ và sau khi có sự chấp thuận và ủy quyền
chính thức. Các sản phẩm động vật có thể truyền bệnh phải được xử lý hoặc tiêu hủy
thích hợp để loại trừ rủi ro.
Chỉ có thể gỡ bỏ các giới hạn hoạt động quanh các trang trại bị nhiễm bệnh sau khi đã
thực hiện các biện pháp thích hợp như vệ sinh, khử trùng và giám sát ở khu vực bị ảnh
hưởng. Lập pháp EU và các kế hoạch khẩn cấp quốc gia cung cấp lịch trình chính xác
cho những hành động này. Tuy nhiên, sau khi đã thực hiện biện pháp giám sát thích hợp
và tình trạng tồn tại của tác nhân gây bệnh ở vùng bị ảnh hưởng được loại bỏ một cách
khoa học, các biện pháp được gỡ bỏ theo lập pháp EU và các khuyến cáo của OIE. Do đó,
tác động kinh tế từ các giới hạn thương mại có thể được giữ ở mức tối thiểu tất yếu, trong
khi không ảnh hưởng đến biện pháp kiểm soát.

HỖ TRỢ VÀ HỢP TÁC TOÀN EU
EU hỗ trợ tài chính cho các Quốc gia thành viên để ngăn chặn, kiểm soát và loại bỏ các bệnh
động vật nhất định. Có thể vận động các khoản trợ cấp khẩn cấp để tài trợ cho các biện pháp
tức thì trong trường hợp bùng nổ dịch bệnh nghiêm trọng. Ngân sách hiện tại của EU liên
quan đến sức khỏe động vật (2014 – 2020) phân bhổ khoảng €1.3 tỉ cho những mục tiêu này.
Cũng có thể sử dụng nguồn quỹ đồng tài trợ của EU nhằm duy trì ngân hàng vắc-xin, cho
phép tiêm vắc-xin khẩn cấp để kiểm soát các căn bệnh nhất định (bệnh tay chân miệng,
sốt lợn cổ điển).

CHI PHÍ EU LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT
Công tác hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe động vật giúp các Quốc gia thành viên tài trợ cho
Chương trình kiểm dịch động vật quốc gia và duy trì nguồn dự trữ linh hoạt ở cấp EU cho những biện
pháp khẩn cấp.
Nguồn quỹ này nhằm mục đích đạt được tình trạng sức khỏe động vật cao hơn cho Liên minh và
hỗ trợ cải thiện phúc lợi động vật. Sự thành công được minh chứng qua việc không ngừng mở rộng
những khu vực không có bệnh dịch tại EU.
https://ec.europa.eu/food/funding/animal-health_en
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GIÁM SÁT ỦY BAN
Trong trường hợp bùng nổ bệnh dịch phải khai báo, Ủy ban Châu Âu theo dõi chặt chẽ tình hình với sự hợp tác không
ngừng với các Quốc gia thành viên. Có thể xác minh các biện pháp kiểm soát được thực hiện và tiến trình loại bỏ thông
qua công tác kiểm tra được thực hiện bởi dịch vụ kiểm tra và phân tích của Ủy ban. Những đợt kiểm tra đó cũng có thể
được thực hiện để hỗ trợ cho bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc gỡ bỏ các giới hạn.
Nếu cần thiết, các chuyên gia của Nhóm khẩn cấp kiểm dịch động vật thuộc Ủy ban EU có thể được triển khai để hỗ trợ
các Quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp kiểm soát và điều tra dịch bệnh của họ.
Qua các chương trình Tập huấn tốt hơn cho thực phẩm an toàn hơn (BTSF), Ủy ban Châu Âu phổ biến các thông lệ tốt
nhất giữa các Quốc gia thành viên và các quốc gia thứ ba có quan tâm về kiểm soát bệnh động vật, lập kế hoạch khẩn
cấp, kiểm dịch biên giới và các chủ đề khác liên quan đến các biện pháp kiểm soát kiểm dịch động vật từ hơn 10 năm.

NHÓM KHẨN CẤP KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TRONG CỘNG ĐỒNG
Các đợt dịch bệnh động vật nghiêm trọng trước đây đã nêu bật tầm quan trọng của việc có nhân lực được chuẩn
bị sẵn sàng, đã qua đào tạo cao có sẵn để quản lý hiệu quả các đợt bùng phát dịch bệnh động vật. Qua nhiều
năm gần đây, EU đã đạt được kinh nghiệm sâu rộng với biện pháp kiểm soát và loại bỏ bệnh động vật. Trong thời
gian khủng hoảng, các chuyên gia về bệnh động vật đã được tập hợp để hỗ trợ cơ quan chức năng của các Quốc
gia thành viên hoặc quốc gia không thuộc EU bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch lần đầu.
Vì lý do này, Nhóm khẩn cấp kiểm dịch động vật trong cộng đồng được thành lập.
Nhóm bao gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khoa học kiểm dịch động vật, vi-rút học, động vật hoang dã,
xét nghiệm, quản lý rủi ro và các lĩnh vực có liên quan khác. Các chuyên gia luôn sẵn sàng ứng phó với những
tình huống sức khỏe động vật khác nhau.

“ Thị trường duy nhất giúp ổn định thu nhập
của trang trại. Nếu không có các biện pháp
kiểm soát sức khỏe động vật xác thực, sẽ
không thể bán hàng nếu giá là tốt nhất.”
Lorenzo Fontanesi
nông dân chăn nuôi gia súc tại
Lombardy và Emilia Romagna, Ý
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TÍNH MINH BẠCH
TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Tính minh bạch hoàn toàn là điều rất cần thiết trong từng ngày để duy trì chức năng hoạt động của Thị trường duy nhất EU. Chỉ có
sự xem xét kỹ lưỡng liên tục và xác thực, cùng với sự minh bạch hoàn toàn của hệ thống kiểm dịch động vật EU mới cho phép người
nông dân ở mọi miền của EU tin tưoởng rằng gia súc của họ được bảo vệ một cách tốt nhất có thể.
Cũng tương tự như vậy đối với các quan hệ thương mại quốc tế của EU. Không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có đợt bùng nổ bệnh
động vật. Nhưng các đối tác thương mại của EU phải được chắc chắn rằng họ được thông báo về bất kỳ sự cố nào và rằng các biện
pháp kiểm soát ngay lập tức và hiệu quả được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan bệnh dịch thông qua hàng xuất khẩu từ EU.
Trong trường hợp xảy ra cơn bùng nổ bệnh động vật lây nhiễm, các bên có khả năng bị ảnh hưởng phải được thông báo ngay lập
tức. Hệ thống thông báo bệnh động vật (ADNS) của EU cung cấp trao đổi thông tin suốt ngày đêm giữa Ủy ban và các dịch vụ kiểm
dịch động vật tại tất cả các Quốc gia thành viên. Các đối tác kinh doanh của EU và OIE cũng nhận được thông báo ngay lập tức bằng
thông tin trực tiếp từ Ủy ban và thông qua Hệ thống thông tin sức khỏe động vật thế giới. Trong trường hợp tình huống kéo dài, các báo
cáo tình trạng thường xuyên được công bố trên trang web DG SANTE của Ủy ban.
Dịch vụ kiểm tra và phân tích của Ủy ban công bố báo cáo kiểm tra của các hệ thống kiểm soát tại các Quốc gia thành viên EU và các
quốc gia không thuộc EU diễn ra hoạt động nhập khẩu để tất cả những điểm thiếu sót và hành động khắc phục đều minh bạch rõ
ràng đối với bất kỳ bên nào có quan tâm.
Các đối tác thương mại của EU có thể chắc chắn rằng họ hoàn toàn biết rõ tình hình sức khỏe động vật tại tất cả các Quốc gia thành
viên. EU áp dụng các chính sách tương tự và đảm bảo mức độ an toàn cao như nhau vào thương mại trong EU và đối với hàng xuất
khẩu đến các quốc gia không thuộc EU.

GIAO DỊCH QUỐC TẾ
Qua nhiều năm, Thị trường duy nhất hoạt động an toàn và suôn sẻ của EU đã chứng tỏ khả năng đáp ứng hai mục tiêu duy trì tình
trạng vệ sinh cao và tự do mậu dịch của EU. Những thành công mà EU đạt được trong thập kỷ qua trong việc ngăn chặn, kiểm soát
và loại bỏ bệnh động vật nhấn mạnh kỹ năng và kinh nghiệm đạt được trong ngăn chặn, phát hiện và kiểm soát bệnh động vật tại
các Quốc gia thành viên EU.

TƯ VẤN KHOA HỌCĐỘC LẬP, THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU
Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) cung cấp các đánh giá rủi ro độc lập giúp củng cố các quyết định luật quy của Liên
minh Châu Âu. Các đánh giá cung cấp cơ sở khoa học cho các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật của Liên minh áp dụng cho quy trình sản
xuất nội địa và hàng nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc EU.
EFSA tập hợp các nhà khoa học giỏi nhất vào nhóm khoa học của mình. Các ý kiến và báo cáo EFSA giúp định hình chính sách kiểm
dịch động vật thích hợp, dựa trên khoa học của Liên minh Châu Âu.
Từ khi được tạo ra vào năm 2004, EFSA đã trở thành một cơ quan được ghi nhận toàn cầu, tượng trưng cho những giá trị cốt lõi của
Liên minh Châu Âu — khoa học hiện đại, tính minh bạch và mức độ bảo vệ cao.
Ngoài ra, mạng lưới các phòng thí nghiệm tham khảo EU là nguồn năng lực độc lập, khoa học cao có tính chất quan trọng dành cho
Ủy ban Châu Âu.
EU tích cực tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế như những tiêu chuẩn do Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới (OIE) đề
nghị. Công việc này góp phần cải thiện sức khỏe động vật trên toàn thế giới, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch thực phẩm
và các sản phẩm nông nghiệp theo nguyên tắc được thống nhất toàn cầu.
EU có nhiều chương trình giúp các nước đang phát triển tuân theo những quy tắc này.
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