
 

 

Trung Quốc – Chứng chỉ đã diệt trừ muỗi dành cho các tàu tới 

từ các khu vực nghi nhiễm/ nhiễm virus Zika 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2016 

 

Hội đã được Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý và Tư vấn Bảo hiểm Hoa Đài (Huatai Insurance Agency 

and Consultant Service Ltd.) tư vấn rằng Cơ quan Kiểm nghiệm và Kiểm dịch Trung Quốc (CIQ) đã 

giới thiệu những biện pháp phòng ngừa virus Zika xâm nhập đất nước, như được nêu chi tiết trong 

các thông tư của họ: Cơ quan kiểm dịch Trung Quốc yêu cầu các tàu đến từ các khu vực nghi 

nhiễm/nhiễm virus Zika phải có giấy chứng nhận đã diệt trừ muỗi (Chinese Quarantine Authorities 

Require Mosquito Eradication Certificate for Vessels from Zika Affected Areas) và Theo dõi Chỉ dẫn 

về Yêu cầu của MEC dành cho các tàu tới từ các khu vực nghi nhiễm/ nhiễm virus Zika ban hành 

bởi cơ quan kiểm dịch Trung Quốc (Follow-up Advice on Requirement of MEC for Vessels from Zika 

Affected Areas by Chinese Quarantine Authorities). 

 

Nếu một tàu đã cập một cảng bị ảnh hưởng bởi virus Zika và một hoặc hơn một thuyền viên vì thế 

mà có những triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau cơ, đau khớp hay phát ban, việc này nên được 

thông báo cho CIQ trước khi tàu cập cảng. 

 

Trước khi rời một cảng nơi được phát hiện có virus Zika, những nỗ lực diệt trừ muỗi cần phải thực 

hiện để được cấp chứng nhận diệt trừ muỗi từ chính quyền địa phương. Nếu điều này không thể 

thực hiện được, CIQ có thể yêu cầu diệt trừ sạch muỗi trên tàu khi tàu cập cảng. 

 

Theo báo cáo chính sách này có thể thay đổi tùy theo các cảng khác nhau ở Trung Quốc, và ở một 

số địa phương CIQ có thể kiểm tra các tàu để xem có muỗi không coi như là bằng chứng để thay 

thế cho chứng chỉ đã diệt trừ muỗi. Tuy nhiên, để tránh khả năng tàu bị trì hoãn, đã có khuyến nghị 

rằng các tàu tới những vùng bị ảnh hưởng bởi virus Zika hãy lấy giấy chứng nhận diệt trừ muỗi, nơi 

có thể, từ chính quyền địa phương trước khi tới Trung Quốc. 

 

Các Hội viên cần hướng dẫn thêm xin liên hệ với Bộ phận Đề phòng và Hạn chế Tổn thất. 
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