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Listahang pangmarka ng Biyoseguridad
para sa Mga Pangkalakal na Sasakyang
Pandagat ng Australya
Sa pagtitiyak na ang inyong sasakyang pandagat ay nakahanda sa pagsunod sa mga kinakailangan ng
biyoseguridad ng Australya ang siyang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang pagpasimula at
pagkalat ng mga peste at sakit.

Maghanda para sa pagdating
Sa tanggapan
Magsumite ng tumpak na Ulat Bago ang Pagdating, Ulat para
sa Pampabigat na Tubig at humiling na makapag-aplay para
maaprobahang makapasok sa isang di-pang-unang puerto
Magsumite ng mga kahilingan para sa serbisyo gaya ng
sertipikasyon sa sanidad, pag-aalis ng dumi, pagpapalit ng
tripulante o serbisyo sa baybay-dagat
Unawain at sundin ang mga direksyon ng kagawaran
Tiyaking magagamit para sa pagsusuri ang nauugnay na
dokumentasyon ng sasakyang pandagat
Ipaalam sa tripulante at mga pasahero ang mga
kinakailangan sa biyoseguridad

Anumang mga pagbabago sa kalagayan ay dapat na isiwalat sa kagawaran sa dagling nararapat na panahon.

Itong listahang pangmarka ay isa lamang sa gamit pantulong upang
ang mga tagapagpatakbo ay makatupad sa mga kinakailangan ng
biyoseguridad ng Australya. Higit pang impormasyon ay matatagpuan sa:
agriculture.gov.au/biosecurity/avm/vessels

Maghanda para sa pagdating
Sa Kubyerta
Siyasatin ang mga lugar ng superstructure, kubyerta at
kargamento para sa anumang mga insekto, peste o mga
paglalawa ng tubig
Tiyaking walang butil, buto o iba pang organikong
materyal ang mga lugar ng kubyerta at kargamento

Tiyaking maayos na nakalagay ang mga dumi sa mga
basurahan o silid para sa dumi na hindi napapasok ng mga
hayop at ibon, at walang mga insekto at anumang hayop na
peste(vermin) makikita
Tiyaking malinis at walang mga insekto at anumang
hayop na peste(vermin) ang galera (galley) at mga
tindahan

Tiyaking nananatili sa barko ang mga alagang hayop at
malayo sa mga nakabukas na bintana ang mga halamang
inilagay sa loob ng barko
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