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ĐI SAO CHO VĂN MINH?
Tại khu rừng này, bạn là khách còn các loài động vật hoang dã 
là chủ nhà. 

Khách không xả rác khi tới thăm nhà người khác.

BẠN SẼ:
Vứt rác đúng nơi
quy định, hoặc mang 
theo bên mình túi thừa 
để đựng rác

Tái sử dụng 
chai nước 
thay vì dùng
một lần Không phải gánh xiếc thú, nơi các 

con vật bị cưỡng ép để mua vui. 
Hãy tới trung tâm cứu hộ ĐVHD,
các khu bảo tồn/vườn quốc gia,
nơi chúng được bảo vệ trong một

quần thể sinh vật đa dạng.

Nơi tuyệt vời nhất
ĐỂ NGẮM THÚ RỪNG

và tìm hiểu về thế giới tự nhiên?



Không phải gánh xiếc thú, nơi các 
con vật bị cưỡng ép để mua vui. 
Hãy tới trung tâm cứu hộ ĐVHD,
các khu bảo tồn/vườn quốc gia,
nơi chúng được bảo vệ trong một

quần thể sinh vật đa dạng.

CHƠI SAO
CHO KHỎE MẠNH?

70%
bệnh truyền nhiễm ở người là lây từ 
động vật hoang dã (HIV, SARS, MERS, 
Ebola, COVID-19,...)

GIỮ KHOẢNG CÁCH
VÀ NGƯNG SỬ DỤNG!

Bởi việc tiếp xúc gần hay
tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc

từ động vật hoang dã đều tiềm ẩn
nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn.



CHỤP ẢNH SAO
CHO CHẤT?

Ảnh đẹp mê ly:

Ảnh xấu xí:

Chỉ bạn với cảnh sắc thiên nhiên
là đủ. Tôn trọng thiên nhiên và
muôn loài là cách tốt nhất để
lưu giữ chúng trong từng
khoảnh khắc.

Các con vật như hổ, voi,
sư tử... bị đối xử một cách 
tàn nhẫn, thậm chí bị tiêm 
thuốc an thần để không thể 
phản kháng khi bị du khách 
ôm, bế, cưỡi, chụp ảnh cùng.

với những trải nghiệm giải trí 
dựa trên sự lạm dụng và

ngược đãi động vật!

NÓI
KHÔNG



Không phải gánh xiếc thú, nơi các 
con vật bị cưỡng ép để mua vui. 
Hãy tới trung tâm cứu hộ ĐVHD,
các khu bảo tồn/vườn quốc gia,
nơi chúng được bảo vệ trong một

quần thể sinh vật đa dạng.

ĂN SAO CHO CHUẨN?

Tránh xa những nhà hàng bán đồ ăn, thức uống
có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Ở đây có đồ ăn
ngon như

CƠM MẸ NẤU

thực đơn
Ở đây có

THỊT THÚ RỪNG

thực đơn

ngà voi vảy tê tê mật gấu

sừng tê giác cao hổ

Chọn quà lưu niệm sao

CHO ĐẲNG CẤP?

Đẳng cấp là khi bạn ủng hộ hết mình các sản vật địa phương và
nói không với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.



Không phải gánh xiếc thú, nơi các 
con vật bị cưỡng ép để mua vui. 
Hãy tới trung tâm cứu hộ ĐVHD,
các khu bảo tồn/vườn quốc gia,
nơi chúng được bảo vệ trong một

quần thể sinh vật đa dạng.

BẠN
CÓ BIẾT

!

15
năm tù

02
tỷ VNĐ

hoặc

TỐI ĐA
là hình phạt dành cho các 

cá nhân có hành vi săn bắt, 
nuôi nhốt, vận chuyển,

buôn bán trái phép động vật 
nguy cấp, quý, hiếm và loài 

được ưu tiên bảo vệ.

đối tượng đã phải 
nhận án phạt từ 5 năm 

tù trở lên trong hai 
năm 2018-2019.

43 Đừng tiếp tay cho vi phạm!
Gọi ngay đường dây nóng

1800 - 1522
KHI BẠN PHÁT HIỆN
NHỮNG HÀNH VI NÀY!

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành áp dụng đối với tội phạm
về động vật hoang dã:

On behalf of:

of the Federal Republic of Germany

for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của:


