ĐÃ PHÁT HIỆN ONG RUỒI (TAU
FLY) Ở KHU VỰC CỦA BẠN
Bạn có thể giúp ngăn chặn sự phát tán của ong ruồi - không đem các loại trái cây hoặc rau quả ra
khỏi nhà
HÃY GIÚP NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TÁN CỦA ONG RUỒI
Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI) đang điều tra một trường hợp phát hiện ong ruồi trong khu vực của
bạn.
Ong ruồi có khả năng gây hại cho vụ mùa rau quả và trái cây của New Zealand, và khiến cho New
Zealand phải ngừng xuất khẩu một số sản phẩm.
Trong khi Bộ Công nghiệp Cơ bản đang làm việc để xác định xem có thêm con ong ruồi nào khác
trong khu vực, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để kiểm tra xem có thêm con ong ruồi nào khác hay
không, và muốn bạn không vô tình đem chúng đến những nơi khác.
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM TRÁI CÂY HOẶC RAU QUẢ RA KHỎI NHÀ CỦA BẠN
Xin vui lòng không đem bất kỳ trái cây, rau quả hoặc rác thực vật hoặc rác thải từ vườn (ví dụ: cành
cây bị cắt tỉa, trái cây hỏng và phân hữu cơ, v.v.) ra khỏi nhà của bạn.
Điều đặc biệt quan trọng là bạn không đem trái cây hoặc rau quả nhà trồng ra khỏi nhà của bạn cho
đến khi có thông báo mới.
Tốt nhất là không làm, nhưng nếu bạn buộc phải đem trái cây hoặc rau quả ra khỏi nhà mình, ví dụ
như đựng chúng trong hộp cơm trưa, vui lòng chỉ đem đồ mua từ cửa hàng, không đem đồ (nông
sản) nhà trồng.
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
Thông tin sẽ sớm được đăng (nếu hiện chưa có) trên trang web của Bộ Công nghiệp Cơ bản
www.mpi.govt.nz/tau-fly.
Theo dõi trang web này để cập nhật thông tin. Thông tin cập nhật cũng sẽ được đăng trên các
phương tiện truyền thông đại chúng.
Một nhân viên thanh tra chính thức của Bộ Công nghiệp Cơ bản có thể cần phải kiểm tra khu vườn
của bạn để tìm kiếm dấu hiệu của ong ruồi.
Họ sẽ đặc biệt quan tâm xem xét những vườn rau hoặc thùng rác. Họ cũng có thể yêu cầu đặt một
bẫy nhỏ trong vườn của bạn để bắt những con ong ruồi xung quanh. (Việc này an toàn đối với vật
nuôi và trẻ em).
Nếu nhà của bạn rất gần với nơi con ong ruồi đã được phát hiện, bạn có thể nhận được thùng rác có
bánh xe của riêng bạn để vứt bỏ tất cả trái cây, rau quả và rác thải từ vườn một cách an toàn.
Nếu bạn sống trong khu vực kiểm soát ong ruồi, sẽ có thùng rác tại những địa điểm thuận tiện để vứt
rác thải.
Nếu bạn cần nói chuyện với chúng tôi về điều này, hãy gọi cho Bộ Công nghiệp Cơ bản theo số điện
thoại miễn phí 0800 80 99 66
TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Nếu chúng tôi phát hiện thêm nhiều ong ruồi trong khu vực của bạn, và nếu chúng được đem ra khỏi
khu vực của bạn theo đường trái cây và rau quả, thì việc tìm kiếm và loại bỏ chúng sẽ càng khó hơn
nhiều.
CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẠN.

