禁止郵寄及攜帶入境
動物及其產品/植物及其生鮮產品
違規郵寄與攜入將退運、沒入銷燬或處以新台幣3,000元以上罰鍰
情節重大者並將移送法辦
Animals/Animal Products and Plants/Fresh Plant Products

are not allowed to be mailed or brought into Taiwan
Failure to declare will be shipped back, destroyed or fined NT$ 3000 or more.
Legal action will be taken against the person who violated the regulations.

蒜頭
Garlic

植物
Plants

鮮花
Flowers

肉鬆
Fried Meat Fiber
臘肉
Preserved Meat

火腿
Ham

肉粽
牛/豬肉乾
Rice Dumpling
Beef/Pork Jerky
with Meat
貢丸
Meat Ball

種子Seeds

水果
Fruits
辣椒
Pepper

生鮮香料
Fresh Spices

動物性中藥材
Chinese Medicines
contain parts of animals

肉鬆蛋捲
Flossy Pork
Egg Rolls

真空包肉製品
Vacuum-packaged Meat 燒鴨/鵝/雞
Roast Duck/Goose/Chicken

◆動物及其產品：包括生鮮、已煮熟、加工、真空包裝者及其他相關動物產品。
◆植物及其生鮮產品：包括活植物、生鮮蔬菜、水果、活昆蟲、土壤及其他相關植物產品。
◆圖示僅為少數範例；若想進一步了解相關檢疫規定，歡迎上網查詢。
網址http://www.baphiq.gov.tw 查詢電話：04-22850198

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
臺中分局
Taichung Branch, Bureau of Animal and Plant Health
Inspection and Quarantine
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Nghiêm cấm gửi theo đương bưu /
mang theo khi nhập cảnh
Động thực vật và các sản phẩm khác / Thực vật và các
sản phẩm tươi sống
Trường hợp mang đồ trái phép sẽ bị thu hồi tiêu hủy
đồng thời phạt tiền 3000 Đài tệ trở lên.
Tình trạng nghiêm trợng ,sẽ đưa đến pháp luật xừ lý.

Tỏi

Thực vật sống
Hoa tươi

Ruốc
Hoa quả
Thịt viên
Lạp xưởng

Chả giò lụa

Ờt
sản phẩm chế biến
từ thịt đóng gó i
chân khô ng

Bánh trưng

Hương liệu
tươi

Hạt giống

Ngan gà vịt quay

Thịt lợn và thịt bò khô

◆Động thực vật và các sản phẩm khác--bao gồm các sản phẩm đồ tươi, thức ăn đã nấu chín, đồ gia công, túi chân không

và động vật có liên quan.
◆Thực vật và các sản phẩm tươi sống --bao gồm các sản phẩm rau tươi, hoa quả, côn trùng sống, thổ nhưỡng và các
động vật có liên quan.
◆Sơ đồ chỉ là những thídụ điển hình, nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về quy định kiểm dịch, hoan nghênh lên mạng tra cứu.
http:// www.baphiq.gov.tw

Phân cục đài trung cục kiểm dịch phòng dịch
thực vật động vật hội viên nông nghiệp viện
Taichung Branch, Bureau of Animal and Plant Health
Inspection and Quarantine
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