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SỞ NN&PTNT BẮC KẠN 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

Số: 245/HD - CNTY 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày  19 tháng 5 năm 2021 

HƯỚNG DẪN 

Kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục và cách xử lý trâu, bò  

bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xin 

         

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Để công tác tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đạt hiệu quả 

phòng bệnh, hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình tiêm phòng vắc xin, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn căn cứ Văn bản số 1076/BNN-TY ngày 

24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Văn bản số 60.03.21/Amavet ngày 

25/3/2021 của Công ty CPKD thuốc thú y Amavet để xây dựng hướng dẫn kỹ 

thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục và cách xử lý trâu, bò bị phản ứng sau 

tiêm phòng vắc xin như sau: 

I. Kỹ thuật bảo quản, sử dụng vắc xin  

1. Bảo quản 

Đối với vắc xin Lumpyvac được bảo quản ở nhiệt độ từ 2
0
C đến 8

0
C, 

tránh ánh sáng chiếu trực tiếp, không bảo quản ở chế độ đông lạnh. Trong quá 

trình vận chuyển và sử dụng vắc xin phải được bảo quản trong thùng xốp cùng 

với đá lạnh hoặc đá khô. 

2. Sử dụng vắc xin 

- Vắc xin Lumpyvac là vắc xin nhược độc dạng đông khô. 

-  Dung dịch pha (gồm vắc xin + lọ nước muối sinh lý 50 ml đã được làm 

mát); sử dụng lọ vắc xin đã pha trong vòng 2 giờ. Mỗi lần lấy vắc xin đã pha vào 

xi lanh phải lắc đều lại một lần nữa. 

- Cách pha vắc xin: Lọ vắc xin 25 liều pha với lọ nước muối sinh lý 50 ml 

tiêm cho 25 con trâu, bò. 

- Sử dụng: 

+ Lắc kỹ vắc xin đã pha trước khi tiêm; 

+ Tiêm dưới da. 

+ Liều dùng: 2ml/con trâu, bò. 

3. Mùa vụ và thời gian tiêm phòng 

Triển khai tiêm phòng định kỳ vắc xin phòng bệnh VDNC 01 lần/năm 

(thời gian miễn dịch của vắc xin Lumpyvac  là 12 tháng). Riêng đối với mùa 
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nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, thời gian tiêm phòng tốt nhất vào buổi 

sáng tiêm thời gian trước 9h00’sáng; buổi chiều tiêm thời điểm sau 17h00’ 

chiều. 

4. Kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Lumpyvac 

4.1. Chuẩn bị trước khi tiêm 

- Làm gióng cố định trâu bò, chuẩn bị kẹp mũi, dây cố định trâu, bò. 

- Vắc xin và nước muối sinh lý còn hạn sử dụng. 

- Xi lanh, kim tiêm đã được vô trùng trước và sau mỗi lần tiêm. 

- Panh, bông, cồn sát trùng. 

4.2. Quy trình tiêm phòng 

a) Đối tượng tiêm phòng: Tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh 

từ 02 tháng tuổi trở lên (tại vùng dịch cũ và vùng bị dịch uy hiếpvới các ổ dịch 

cũ), các vùng còn lại tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên 06 tháng tuổi. 

b) Kỹ thuật tiêm 

- Cố định trâu, bò chắc chắn; 

- Lắc kỹ chai vắc xin đã pha; hút 2 ml vắc xin vào xi lanh; 

- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da – vùng da cổ trâu bò (tuyệt đối không tiêm vào 

phần cơ hoặc phần thịt của trâu, bò). 

- Sát trùng vị trí tiêm bằng cồn sát trùng, dùng hai ngón tay beo phần da 

cổ con vật lên để đâm kim vào theo chiều từ trên xuống dưới chếch 01 góc 45- 

60 độ so với mặt phẳng cổ (Chú ý mũi kim tiêm phải xuyên qua lớp da và không 

đâm vào phần cơ, thịt) rồi nhẹ nhàng bơm vắc xin vào. 

* Lưu ý: 

- Theo tổng hợp, báo cáo của các địa phương, bệnh Viêm da nổi cục chủ 

yếu xảy ra trên đàn bò, đàn trâu mắc bệnh chiếm tỷ lệ rất thấp (trong tổng số 

mắc 862 con từ khi có dịch đến ngày 17/5/2021 thì có 854 bò mắc bệnh, còn 

trâu là 08 con). Do vậy, trong quá trình thực hiện tiêm phòng các địa phương 

nên xem xét, cân đối số lượng vắc xin đã đăng ký, ưu tiên tổ chức tiêm phòng 

vắc xin cho toàn bộ đàn bò trước, nếu còn đủ vắc xin sẽ tiêm cho đàn trâu trong 

vùng có nguy cơ cao nhất. 

- Không được tiêm đồng thời hoặc kết hợp với vắc xin khác; 

- Kiểm tra lâm sàng trước khi tiêm phòng: Trâu, bò khỏe có gương mũi 

ướt, đi đứng, ăn uống,… mọi trạng thái đều bình thường. 

- Chỉ tiêm vắc xin cho trâu, bò hoàn toàn khỏe mạnh, đúng tuổi, không 

tiêm cho trâu, bò đang mắc bệnh, ốm yếu, gia súc đang có những vết thương 

chưa lành. 
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- Đối với trâu, bò đang mang thai (có chửa) cần thao tác nhẹ nhàng; 

không tiêm cho trâu, bò mang thai ở thời kỳ đầu và thời kỳ cuối của quá trình 

mang thai. 

- Sau khi tiêm phòng cần theo dõi tình hình sức khỏe, cho trâu, bò nghỉ 

ngơi không cho trâu, bò làm việc nặng như cày, kéo,... Khi trâu, bò có biểu hiện 

phản ứng bất thường cần báo ngay cho cán bộ thú y hoặc người trực tiếp tiêm 

phòng để can thiệp, xử lý. 

II. Cách xử lý các trường hợp trâu, bò bị phản ứng sau tiêm phòng 

vắc xin 

1. Trường hợp trâu, bò có thể phát bệnh sau tiêm phòng vắc xin 

- Trâu, bò có thể phát bệnh sau tiêm phòng vắc xin là do những trâu, bò 

mang mầm bệnh nhưng chưa phát bệnh. 

- Bệnh thường xuất hiện sau khi tiêm từ 24 giờ đến 48 giờ sau tiêm phòng 

vắc xin, với các biểu hiện mệt mỏi, ăn ít hoặc bỏ ăn kèm theo sốt cao, thở khó, 

chảy nước mũi… 

- Cách xử lý khi trâu, bò phát bệnh: 

+ Cách ly ra khỏi đàn, để tiện cho việc chăm sóc, chữa trị theo triệu chứng 

của bệnh. 

+ Kết hợp với chăm sóc nuôi dưỡng và công tác vệ sinh phòng bệnh triệt 

để nâng cao sức đề kháng. 

- Hiện tượng phản ứng sau tiêm phòng thực tế cũng là hiện tượng phòng 

vệ của cơ thể bản thân con vật, do vậy sau mỗi đợt tiêm phòng thường không 

tránh khỏi trường hợp phản ứng. Do đó khuyến cáo người chăn nuôi sau khi 

tiêm phòng cần chú ý theo dõi quản lý con vật, nếu thấy hiện tuợng phản ứng thì 

cần báo ngay cho cán bộ thú y hoặc người trực tiếp tiêm phòng để có biện pháp 

can thiệp xử lý kịp thời. 

2. Phản ứng sinh lý bình thường 

- Triệu chứng: Đây là phản ứng có lợi, là một phần quan trọng của phản 

ứng đáp ứng miễn dịch đặc hiệu ở động vật. Sau khi tiêm phòng trâu, bò có biểu 

hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, cơ thể sưng nhẹ ở vị trí tiêm nhưng trâu, bò vẫn ăn uống 

và không có dấu hiệu khó thở. 

- Biện pháp xử lý: Cho trâu, bò ăn uống đầy đủ, nằm nghỉ ngơi râm mát, 

kín gió,yên tĩnh trâu, bò sẽ tự khỏi sau một vài ngày. 

3. Phản ứng nhẹ mang tính chất cục bộ 

- Triệu chứng: Tại vị trí tiêm bị viêm, biểu hiện triệu trứng như sưng, 

nóng đỏ, đau, con vật bị sốt, có thể hình thành ổ áp xe, để lâu có thể hình thành 

khối u, sơ cứng. 
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- Biện pháp xử lý: Cho trâu, bò nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, kín gió, cho con 

vật ăn uống đầy đủ, dùng kháng sinh để chống viêm, dùng thuốc hạ sốt, trợ sức, 

xoa bóp bằng cồn salisilat methyl hoặc chườm nóng tại vị trí sưng. 

4. Phản ứng toàn thân 

* Sốc phản vệ: 

- Triệu chứng: Thường xảy ra ngay sau khi tiêm vắcxin trâu, bò có biểu 

hiện choáng, ngất, chân run rẩy, đi lại không vững hoặc khuỵu ngã, sùi bọt mép, 

chảy nước dãi, trụy tim, khó thở, sốt cao, ói mửa... nếu nặng không cấp cứu kịp 

thời con vật sẽ chết. 

- Biện pháp xử lý: Cho trâu, bò nằm nghỉ ngơi râm mát kín gió, yên tĩnh, 

đầu thấp, nghiêng sang một bên, khi có biểu hiện khó thở cần hỗ trợ hô hấp bằng 

cách tác động cơ học vào vùng bụng, ngực của trâu, bò theo kỹ thuật hô hấp 

nhân tạo. Dùng thuốc điều trị trong 3 ngày liên tục, sử dụng các loại thuốc như 

trợ tim, chống dị ứng, trợ sức, thuốc an thần, thuốc hạ sốt, thuốc trợ hô hấp và 

thuốc kháng sinh để tránh viêm nhiễm và đề phòng các bệnh kế phát. 

*Phản ứng ngoài da 

- Triệu trứng: trường hợp này xảy ra chậm, trong vòng vài giờ hoặc từ 1-2 

ngày mới biểu hiện triệu chứng trâu, bò có các triệu chứng như sốt nhẹ, phát ban 

tại các vị trí da mỏng, có biểu hiện ngứa toàn thân. 

- Biện pháp xử lý: Cho trâu, bò nằm  nghỉ nơi râm mát, kín gió.Trường 

hợp phát ban nặng có thể dùng các thuốc hạ sốt, trợ sức, thuốc chống dị ứng 

điều trị từ 2-3 ngày. 

III. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

 1. Giao phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi 

 - Phân bổ và cung ứng kịp thời vắc xin VDNC để các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Hướng dẫn phòng chuyên môn cấp huyện, nhân viên thú y cấp xã quản 

lý, sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phân phối vắc xin. 

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia trực tiếp tiêm phòng ở các 

huyện, thành phố. 

- Bố trí cán bộ chuyên môn theo dõi, giám sát quá trình tiêm phòng và lấy 

mẫu giám sát sau tiêm phòng. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, phòng Kinh tế thành phố 

- Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí để phục vụ 

và hỗ trợ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn. 

- Huy động đủ lực lượng tham gia công tác tiêm phòng theo đúng quy 

trình kỹ thuật, ghi chép và báo cáo đầy đủ theo quy định. 
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- Tổ chức tập huấn kỹ thuật bổ sung cho lực lượng tham gia trực tiếp tiêm 

phòng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng ở cấp cơ sở. 

- Tiếp nhận vắc xin và phân bổ cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp 

thời; chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ phục vụ công tác tiêm phòng. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm phòng tại cơ sở và sau khi hoàn 

thành tiêm phòng tại các điểm tiêm cần thu gom tất cả vỏ chai lọ vắc xin và vắc 

xin dư thừa để xử lý nhiệt (đốt hoặc dùng nước đun sôi) rồi đem chôn. 

3. Nhân viên thú y viên các xã, phường, thị trấn  

- Để tránh lãng phí, hao hụt và đảm bảo hiệu quả khi sử dụng vắc xin yêu 

cầu: Thống kê số lượng trâu bò trong diện tiêm; xây dựng và sắp xếp lịch tiêm 

phòng cho từng thôn hoặc nhiều thôn đảm bảo trâu, bò được thuận lợi khi đưa 

về địa điểm tiêm tập trung; chuẩn bị gióng cố định trâu, bò đảm bảo cho cán bộ 

thú y thực hiện tiêm trong thời gian nhanh nhất và sử dụng hết số vắc xin đã 

pha. 

- Trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò. 

- Theo dõi tình trang sức khỏe của trâu, bò; xử lý các trường hợp trâu, bò 

bị phản ứng sau khi tiêm phòng và kịp thời báo cáo về phòng chuyên môn của 

các huyện, thành phố. 

4. Chủ vật nuôi 

- Khai báo về tình về trạng sức khỏe và tình hình dịch bệnh của đàn vật 

nuôi và đưa trâu, bò đến địa điểm tiêm phòng tập trung. 

- Phối hợp với lực lượng thú y thực hiện cố định trâu, bò để tiêm phòng 

vắc xin. 

- Theo dõi và báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan 

chuyên môn cấp huyện về tình trạng sức khỏe, số trâu, bò bị phản ứng (nếu có). 

Trên đây là Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin VDNC và cách xử lý 

trâu, bò bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xin của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh 

Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị 

thông tin kịp thời về Chi cục Chăn nuôi thú y để chỉnh sửa, bổ sung cho phù 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/cáo); 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

Gửi bản giấy: 
- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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