Bệnh bào ngư
BỆNH BÀO NGƯ PHÁT HIỆN Ở MIỀN TÂY NAM
BỘ
Abalone Viral Ganglioneuritis (AVG), là bệnh mà bào
ngư có thể mắc phải. Bệnh này tác hại hệ thần kinh của
bào ngư. Bào ngư bị bệnh sẽ cong chân, sưng miệng và
khó bám vào đá. Bệnh làm bào ngư bị yếu đi và thường
sẽ chết
Con người không thể mắc bệnh này.
HIỆN ĐANG CÓ CÁC LỆNH KIỂM SOÁT
Lệnh kiểm soát là luật áp dụng cho một khu vực và ngăn
mọi người làm những việc nhất định, chẳng hạn như
lặn, một số loại câu cá và chèo thuyền.

BÀO NGƯ BỊ MẮC BỆNH NHƯ THẾ NÀO?
Bệnh có thể di chuyển trong nước. Bào ngư có thể bị
mắc bệnh nếu ở gần một con bào ngư khác cũng bị
bệnh.
Ngay cả ruột, vỏ, chất nhầy của bào ngư, dụng cụ đánh
cá, (kể cả bộ đồ lặn), mỏ neo, lưới bao và dây thừng ở
gần con bào ngư bị bệnh cũng có thể lây bệnh.
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NGĂN CHẶN BỆNH BÀO
NGƯ LÂY LAN?
Quý vị có thể giúp ngăn chặn bệnh này lây lan bằng
cách:

Hiện có một khu vực kiểm soát từ Bridgewater Bay đến
Cape Grant (vui lòng xem bản đồ ở trang kế). Đã tìm
thấy những con bào ngư bị bệnh ở khu vực này.



KHÔNG câu cá với cục chì hoặc sử dụng bất kỳ
loại thiết bị nào chạm vào đáy biển



KHÔNG lặn trong khu vực kiểm soát và

Trong khu vực này, quý vị không được phép:



LUÔN LUÔN rửa thuyền, dụng cụ câu cá và thiết
bị lặn của quý vị. Xem thông tin hướng dẫn bên
dưới.








bắt thủy sản có vỏ và nhím biển
sử dụng bất kỳ thiết bị câu cá nào có gắn cục
chì
mang đi hoặc lấy bất cứ thứ gì từ đáy đại
dương
mang bất kỳ con bào ngư hoặc thủy sản có vỏ
nào ra khỏi khu vực này
neo thuyền
lặn – bao gồm lặn với bình dưỡng khí hoặc lặn
ngậm ống thở.

Trong khu vực này, quý vị có thể:








câu cá bằng dây câu không gắn vật nặng
hạ thủy con thuyền của quý vị ở Cảng Portland
cho thuyền vào vùng kiểm soát để câu cá
nhưng không thả neo.
bơi
lướt sóng
chèo bằng ván
đi bộ dọc theo bờ biển/đá.

Nếu tìm thấy một con bào ngư mà quý vị cho là bị bệnh, ở bất
kỳ đâu ở Victoria, vui lòng gọi đến Đường dây nóng Theo dõi
Dịch bệnh Động vật Khẩn cấp 24 giờ theo số 1800 675 888.

TÔI NÊN LÀM SẠCH THUYỀN VÀ THIẾT BỊ CỦA
MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Nếu quý vị đang lặn hoặc câu cá từ một chiếc thuyền đã
đi vào hoặc đi qua khu vực kiểm soát, trước khi đi câu
cá hoặc lặn lại, quý vị nên:


rửa sạch bất kỳ thứ gì (như rong biển hoặc cát)
khỏi sàn thuyền và tất cả các thiết bị quý vị
đang sử dụng



Đặt bộ đồ lặn, găng tay, mũ trùm đầu, mặt nạ
và ống thở hoặc các thiết bị câu cá khác của quý
vị vào một bồn nước xà phòng và để đó trong
khi quý vị vào bờ.

Nếu quý vị đã lặn hoặc câu cá từ thuyền và khi trở
lại bờ , quý vị nên:


di chuyển thuyền của quý vị rời xa khỏi biển và
rửa sạch nó. Nếu quý vị ở gần nhà, quý vị có thể
rửa ở đó, tuy nhiên, nếu quý vị phải lái xe
đường dài, quý vị nên cân nhắc sử dụng tiệm
rửa xe



rửa toàn bộ con thuyền của quý vị và mọi thứ
trên đó. Điều này nên được thực hiện bằng
cách cọ rửa thuyền hoặc bằng máy phun áp lực
cao và xà phòng



rửa sạch tất cả các bề mặt mà quý vị có thể nhìn
thấy trên thuyền bằng nước ngọt.

Bệnh bào ngư - an toàn sinh học
Nếu quý vị đã lặn hoặc câu cá từ thuyền hoặc từ bờ
biển và trước khi đi câu cá hoặc lặn trở lại, quý vị nên:


rửa sạch tất cả các thiết bị câu cá và lặn của quý
vị bằng nước ngọt để loại bỏ muối. Đừng quên
giặt bên trong áo khoác phao nếu đã dùng



giặt bộ đồ lặn của quý vị ở bên trong và bên
ngoài, bằng xà phòng hoặc dung dịch làm sạch
bộ đồ lặn để đảm bảo rằng rửa sạch bất cứ thứ
gì có thể bị nhiễm bẩn



đặt tất cả các thiết bị khác của quý vị vào một
thùng nhựa lớn. Nhấn ngập tất cả trong thuốc
khử trùng hoặc nước xà phòng và ngâm trong
30 phút. Điều này bao gồm túi đựng và găng
tay của quý vị



tráng kỹ tất cả các thiết bị lặn trong nước ngọt
và lau khô bên ngoài



những ai lặn có chạm vào bào ngư nên rửa tay
bằng nước xà phòng



Quần áo chống thấm nước hoặc quần áo bảo
hộ cần được giũ sạch sau đó ngâm trong chất

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Hãy truy cập: https://agriculture.vic.gov.au/abalone



tẩy rửa pha loãng trong 30 phút. Sau khi hoàn
thành tráng sạch bằng nước ngọt và lau khô
bên ngoài



giặt bất kỳ quần áo nào quý vị đã mặc trong
máy giặt với xà phòng thông thường trước khi
mặc lại.

KHÔNG trở lại khu vực biển hoặc hạ thủy thuyền của
quý vị nữa cho đến khi quý vị đã hoàn thành tất cả
những điều này.
XỬ LÝ CHẤT THẢI BÀO NGƯ




Mang theo nguyên con bào ngư về nhà
Sau khi quý vị đã làm sạch nó, hãy bỏ mọi thứ
quý vị không muốn vào thùng rác gia đình của
quý vị
Không bao giờ ném bất kỳ bộ phận nào của bào
ngư trở lại biển.

