
NGƯỜI NUÔI ĐỘNG VẬT CÓ 
VỎ: GIÚP GIỮ CHO ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ BIỂN TRÁNH NGƯ 
CỤ ĐANG HOẠT ĐỘNG  
HOẶC THẤT LẠC

Ngư cụ đang hoạt động hoặc bị 
thất lạc có thể cuốn hoặc làm bị 
thương động vật hoang dã biển, 
bao gồm cá voi, rùa biển và cá 
mập.
Các hoạt động không đúng cách trong trang trại 
nuôi động vật có vỏ cũng có thể làm hỏng môi 
trường sống ven biển nhạy cảm và quan trọng, 
chẳng hạn như thảm cỏ lươn (eelgrass), rạn đá, 
đầm lầy muối và rừng tảo bẹ.

Cách quý vị vận hành có thể tạo ra sự khác biệt 
trong việc bảo vệ động vật hoang dã và môi 
trường sống của chúng.

1 Khoảng cách 100m đối với hầu hết các loài cá voi, cá heo (dolphin) và loài giống cá heo (porpoise); 200m nếu một con vật đang 
ở tư thế nghỉ ngơi hoặc với con của chúng. Cá voi sát thủ có nguy cơ tuyệt chủng đòi hỏi khoảng cách xa hơn (từ 200-400m); 
khoảng cách có thể thay đổi theo khu vực hoặc thời điểm trong năm. Xem trang web của DFO để biết các quy định mới nhất: 
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/watching-observation/index-eng.html

Tập tài liệu này không phải là một danh sách toàn diện về tất cả các trách nhiệm của quý vị theo yêu cầu của chính quyền liên 
bang và tỉnh. Để có đầy đủ các yêu cầu, hãy tham khảo thông tin cấp phép và giấy phép của quý vị từ DFO, Tỉnh bang British 
Columbia (Province of B.C.), Bộ Giao thông Vận tải Canada và bất kỳ cơ quan quản lý liên quan nào khác.

Không cố gắng giúp đỡ 
hoặc gỡ rối con vật trước 
khi nhận được sự chỉ đạo 
của các viên chức DFO.  
Quý vị có thể làm bị thương 
chính mình hoặc con vật.

Ở lại với con vật, nếu thấy an 
toàn, cho đến khi lực lượng 
ứng cứu được ủy quyền đến 
hoặc DFO đưa ra hướng dẫn 
thêm cho quý vị. 
Duy trì khoảng cách tiếp cận 
cần thiết tối thiểu đối với 
động vật hoang dã ở biển.1 

Báo cáo việc nhìn thấy 
bất kỳ động vật nào bị 
vướng, bị thương, hoặc 
đã chết ngay lập tức cho 
Đường Dây Nóng Về Sự 
Cố 24/7 của DFO bên 
dưới.

Chụp ảnh và quay phim về 
bất kỳ thiết bị nào bị vướng 
víu và con vật.
Hình ảnh có thể cung cấp 
thông tin hữu ích về con vật 
và bản chất của sự việc.

BÁO CÁO SỰ 
CỐ VỚI ĐỘNG 
VẬT HOANG DÃ 
BIỂN
Nếu quý vị thấy một con rùa biển hoặc động 
vật có vú biển bị vướng, bị thương, mắc cạn 
hoặc chết, vui lòng thực hiện các bước sau:

Hoặc gửi email đến DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca

1-800-465-4336 VHF Channel 16
Báo cáo sự cố rùa biển hoặc động vật có vú biển cho Bộ Thủy sản và Đại dương Canada (DFO):

Báo cáo nhìn thấy hoặc sự cố liên quan đến cá mập cho: 1-877-50-SHARK (1-877-507-4275)



DÂY THỪNG, LƯỚI VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC ĐƯỢC 
SỬ DỤNG TẠI CÁC TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT CÓ VỎ 
CÓ THỂ ĐE DỌA ĐẾN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BIỂN
Thực hiện các biện pháp này để giúp bảo vệ động vật hoang 
dã biển và môi trường sống của chúng:

Tính đến tháng 9 năm 2020, 12 trong số 26 loài sinh vật biển ở vùng biển Thái 
Bình Dương của Canada được liệt kê trong Đạo luật Động vật Nguy cấp (Species At 
Risk Act, SARA) được coi là Nguy cấp (Endangered) hoặc Bị đe dọa (Threatened). 

Từ động vật có vú biển như Cá voi sát thủ (Killer Whales) đến động vật thân mềm như Bào ngư phương Bắc 
(Northern Abalone), tất cả các loài Nguy cấp và Bị đe dọa và môi trường sống của chúng đều được bảo vệ hợp 
pháp ở Canada để ngăn chặn sự suy giảm thêm của chúng. Việc giết, làm hại, quấy rối, bắt giữ, hoặc bắt một 
cá thể của loài được liệt kê là Tuyệt giống (Extirpated), Nguy cấp hoặc Bị đe dọa theo Đạo luật SARA, hoặc 
phá hủy bất kỳ phần nào của môi trường sống quan trọng đã được xác định của nó là điều trái pháp luật.

DFO chịu trách nhiệm hỗ trợ các loài động vật có vú biển và rùa biển gặp nạn. Nếu tàu của quý 
vị đâm phải một con cá voi, hoặc nếu quý vị quan sát thấy một động vật có vú biển hoặc rùa 
biển bị vướng, bị thương, mắc cạn hoặc chết, vui lòng liên hệ với Đường Dây Nóng Về Sự Cố 
24/7 của DFO theo số 1-800-465-4336 hoặc trên Băng tần VHF Channel 16.

Vui lòng liên hệ với Chương Trình Nuôi Trồng Động Vật Có Vỏ của DFO  
(shellfish.aquaculture@dfo-mpo.gc.ca) để biết thêm thông tin.

Thiết kế và lắp đặt tất cả cơ sở hạ tầng  
để chống chọi với mọi điều kiện thời 
tiết.

Thường xuyên kiểm tra thiết 
bị của quý vị để đảm bảo rằng 

thiết bị được gắn chặt ở tình 
trạng tốt và hoạt động như dự 

kiến.

Thực hiện các chương trình kiểm tra thường xuyên 
đối với khu vực bờ biển và đáy biển bằng cách 

sử dụng các thợ lặn được chứng nhận hoạt động 
thương mại. Bao gồm tất cả các lưu vực ngư cụ hợp 

lý trong - và ngoài - quyền sở hữu.

Vứt bỏ tất cả các ngư cụ nuôi trồng thủy 
sản một cách có trách nhiệm. Dây đai và 
các thiết bị khác có thể vướng vào động 
vật hoang dã biển nếu không được xử lý 

đúng cách.

Báo cáo sự cố động vật hoang dã 
biển cho Đường Dây Nóng Về Sự Cố 

24/7 của DFO.

Giảm các đường thừa và lỏng lẻo.

Khôi phục bất kỳ ngư cụ bị thất lạc nào  
để ngăn ngừa ô nhiễm và vướng víu động vật hoang dã.

Giáo dục bản thân và nhân viên của quý vị  
về các yêu cầu bảo vệ động vật hoang dã biển, đặc biệt là các 
loài có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

Báo cáo về va chạm hoặc tiếp xúc tình cờ giữa tàu thuyền, ngư cụ đánh bắt cá hoặc nuôi trồng 
thủy sản và động vật có vú biển là điều bắt buộc theo Quy Định Về Động Vật Có Vú Biển của Canada 
(Canada’s Marine Mammal Regulations.)

ĐỂ BÁO CÁO VIỆC NHÌN THẤY 
CÁ VOI HOẶC RÙA BIỂN, HÃY 
LIÊN HỆ VỚI BC CETACEAN 
SIGHTINGS NETWORK
SỐ GỌI MIỄN CƯỚC PHÍ: 1-866-I SAW ONE (472-9663)
EMAIL  sightings@ocean.org ỨNG DỤNG:  WhaleReport WEBSITE:  wildwhales.org

Giữ tờ 
thông tin này ở 

nơi dễ tiếp cận để quý 
vị tham khảo nhằm báo cáo 
ngay các sự cố mà mình đã 
quan sát được hoặc có liên 
quan và/hoặc nhìn thấy cá 

voi, rùa biển hoặc cá 
mập.

Báo cáo nhìn thấy cá mập đến số: 1-877-50-SHARK (1-877-507-4275)



Hoặc gửi email đến DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca

1-800-465-4336 VHF Channel 16
Báo cáo sự cố động vật có vú biển hoặc rùa biển cho Bộ Thủy sản và Đại dương Canada (DFO):

Báo cáo nhìn thấy hoặc sự cố liên quan đến cá mập cho: 1-877-50-SHARK (1-877-507-4275)

Báo cáo việc nhìn thấy 
động vật có vú biển rùa 
biển hoặc cá mập bị 
vướng, bị thương hoặc 
chết ngay lập tức.

Ở với con vật, nếu 
thấy an toàn, với 
khoảng cách thích 
hợp.1

Chụp ảnh và quay 
phim về thiết bị 
vướng víu và con 
vật.

Không cố gắng tự 
gỡ con vật ra, trừ khi 
được DFO cho phép.

BÁO CÁO ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ BIỂN BỊ VƯỚNG, 
BỊ THƯƠNG HOẶC ĐÃ CHẾT

1 Khoảng cách 100m đối với hầu hết các loài cá voi, cá heo (dolphin) và loài giống cá heo (porpoise); 200m nếu chúng 
đang ở tư thế nghỉ ngơi hoặc với con của chúng. Cá voi sát thủ ở BC đòi hỏi khoảng cách xa hơn (từ 200-400m); khoảng 
cách có thể thay đổi theo khu vực hoặc thời điểm trong năm. 


