Khoan đã nào!
Nhằm ngăn chặn sự du nhập của các bệnh truyền
nhiễm trên gia súc từ nước ngoài như

dịch tả heo châu Phi, bệnh lở mồm long móng,
bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao HPAI,
khi nhập cảnh sau khi du lịch từ nước ngoài vào,

nghiêm cấm đem vào những sản
phẩm liên quan như thịt sống,
chả, xúc xích, khô bò,

trường hợp bất đắc dĩ sở hữu những vật phẩm liên quan,
hành khách phải điền vào tờ
khai và đến khai báo tại bộ phận kiểm dịch đóng tại các
cảng hàng không, cảng biển.

‘Từ ngày 1 tháng 6 năm 19,

nếu không khai báo những vật phẩm xách tay là đối tượng
kiểm dịch động vật, hành khách sẽ phải

chịu tiền phạt với mức cao nhất là
10 triệu Won.

※ Nếu là người nước ngoài, hành khách có thể bị những hình

phạt bất lợi như cấm nhập cảnh, hạn chế lưu trú

 Quốc gia phát sinh dịch tả heo châu Phi: thịt heo và các sản
●

phẩm liên quan
1 lần (5 triệu Won) → 2 lần (7.500.000Won) → 3 lần (10 triệu Won)

 Những sản phẩm ngoài thịt heo từ quốc gia phát sinh dịch tả
●

heo châu Phi và những quốc gia khác
1 lần (1 triệu Won) → 2 lần (3 triệu Won) → 3 lần (5 triệu Won)

Đối tượng kiểm dịch

(danh mục vật phẩm hạn chế mang vào)
Động vật: chó, mèo, chim cảnh v.v.
Thịt và sản phẩm gia công từ thịt: thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt,
xúc xích, chả, khô bò, thịt hộp, thịt luộc, sản phẩm chế biến từ thịt bò,
mỡ bò (cà ri) v.v.
⊙ Sản

phẩm từ động vật: lộc nhung, xương, lông vũ v.v.
⊙ Sản phẩm từ sữa: sữa, phô mai, bơ v.v.
⊙ Trứng và những sản phẩm từ trứng: trứng gà, trứng chim các loại,
lòng trắng trứng, bột trứng v.v.
⊙ Thức

ăn, thức ăn chơi và thực phẩm dinh dưỡng dành cho vật nuôi v.v.
⊙
⊙

Cách xác định quốc gia phát sinh bệnh truyền nhiễm trên gia súc
Vào website Cơ quan Kiểm dịch Thực Động vật
(www.qia.go.kr)
Kiểm dịch
động vật

Phân tích rủi ro
nhập khẩu

Tình hình phát sinh bệnh truyền
nhiễm trên gia súc ở nước ngoài

Hạng mục khách lữ hành quốc tế và người liên
quan đến chăn nuôi cần tuân thủ
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