
Loại bỏ thực phẩm 
phế thải một cách có 
trách nhiệm
Thông tin cho các cửa 
hàng thực phẩm

Cho gia súc ăn đồ ăn dư thừa là bất hợp pháp tại tất 
cả các tiểu bang và lãnh thổ của nước Úc. Cho gia 
súc ăn đồ ăn dư thừa có thể đưa đến tình trạng mắc 
các bệnh nghiêm trọng cho loài heo bao gồm bệnh 
lở mồm long móng và các chứng sốt heo Châu Phi và 
sốt heo cổ điển. Đồ ăn dư thừa có thể chứa các tác 
nhân gây ra các bệnh não gây tử vong như bệnh bò 
điên.

Nước Úc hiện không có các bệnh này nhưng thực 
phẩm phế thải có chứa các mầm bệnh này có thể 
được nhập cảng bất hợp pháp vào nước Úc mà 
không bị phát hiện bởi cơ quan kiểm dịch. Việc cấm 
cho heo và động vật nhai lại ăn thực phẩm phế thải bị 
cấm dẫn đến việc bảo vệ quan trọng chống lại những 
bệnh này và các bệnh gia súc nghiêm trọng khác đối 
với nước Úc.

Thực phẩm phế thải có chứa thịt hoặc 
các phó sản khác từ súc vật không 
được dùng làm đồ ăn cho heo hoặc 
động vật nhai lại (gia súc, cừu, dê 
hoặc nai). Thực phẩm này là thức ăn 
bị cấm thường được gọi là ‘đồ ăn dư 
thừa’ (‘swill’).

Những hạn chế này áp dụng cho tất 
cả các giống heo và động vật nhai lại, 
bao gồm cả thú vật nuôi làm kiểng và 
thú vật được nông gia nuôi theo sở 
thích tiêu khiển.



Thức ăn không được cung cấp hoặc cho heo và động vật nhai lại ăn
Heo hoặc động vật nhai lại không được cho ăn hoặc 
tiếp cận với thực phẩm phế thải có chứa thịt, các sản 
phẩm từ thịt, các sản phẩm sữa nhập cảng bất hợp 
pháp không có nguồn gốc từ nước Úc, hoặc bất cứ thứ 
gì đã tiếp xúc với các phẩm vật này.

Các ví dụ bao gồm đồ ăn dư thừa, bánh nhân thịt (meat 
pies), bánh mì xúc xích (sausage rolls), bánh mì thịt ba 
rọi xông khói và phô mai (bacon and cheese rolls), xà 
lách với thịt ba rọi miếng xông khói (salads with bacon 
pieces), thịt nguội (deli meats), và dầu ăn đã sử dụng 
không được xử lý và các chất béo.

Bất cứ thứ gì đã tiếp xúc với đồ ăn dư thừa qua việc thu 
gom, tồn trữ hoặc vận chuyển trong các dụng cụ chứa 
đựng bị ô nhiễm như khay thịt và hộp đựng thức ăn 
mang đi (takeaway), đều không được cho heo và động 
vật nhai lại ăn hoặc tiếp cận.

Loại bỏ thực phẩm phế thải một 
cách có trách nhiệm
Các doanh nghiệp chuẩn bị và/hoặc bán thực phẩm có 
trách nhiệm loại bỏ thực phẩm phế thải một cách thích 
hợp. Việc cung cấp cho một người, hoặc sử dụng thực 
phẩm phế thải bị cấm để cho heo hoặc động vật nhai lại 
ăn là bất hợp pháp.

Thực phẩm phế thải bị cấm nên được đặt vào thùng rác 
để được thu gom bởi hội đồng hành chánh địa phương 
hoặc dịch vụ thu gom chất thải thương mại để xử lý tại 
hố lấp rác hoặc làm phân trộn tại cơ sở tái chế.

Báo cáo việc cho ăn hoặc cung 
cấp thực phẩm phế thải bị cấm 
cho heo hoặc động vật nhai lại
Nếu quý vị nghi ngờ thực phẩm phế thải bị cấm đang 
được cung cấp cho chủ sở hữu heo hoặc động vật nhai 
lại, hoặc heo/động vật nhai lại có thể tiếp cận hoặc đang 
được cho ăn thực phẩm phế thải bị cấm, xin hãy liên lạc 
với Đường Giây Nóng Theo Dõi Bệnh Động Vật Khẩn Cấp 
qua số 1800 675 888. Việc này báo cáo sẽ được giữ kín.

Hình phạt 
Việc cho heo và động vật nhai lại ăn bị chi phối bởi Quy 
Định Chăn Nuôi Gia Súc 2013 và hình phạt lên tới 10.000 
(mười ngàn) đô la có thể được áp dụng cho:

• việc cho heo hoặc động vật nhai lại ăn thực phẩm 
phế thải bị cấm

• việc để cho heo hoặc động vật nhai lại tiếp cận thức 
ăn bị cấm

• việc tồn trữ thức ăn bị cấm tại nơi nuôi giữ một hoặc 
nhiều heo hoặc động vật nhai lại

• việc thu gom và/hoặc cung cấp thức ăn bị cấm để 
cho heo hoặc động vật nhai lại ăn. 

Để biết thêm thông tin
Hãy liên lạc với bác sĩ thú y hoặc nhân viên thú y địa 
phương của quý vị, truy cập www.pir.sa.gov.au/african-
swine-fever hoặc gọi Đường Giây Nóng Theo Dõi Bệnh 
Động Vật Khẩn Cấp qua số 1800 675 888. 

Để biết thêm thông tin về việc cho gia súc ăn thực phẩm 
dư thừa, hãy truy cập www.pir.sa.gov.au/feeding-pigs.
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