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Co to jest afrykariski pom r świti?
Afľykanski pomor świn(ASF) to szybko szerząca
się choroba wiľusowa, na kt ĺą podatne są
świnie domowe otaz dziki.

Podejľzewasz wystąpíenie
afryka skiego pomoru świ?

Jak tozpozÍIaé,afrykariski pom ľ świ?
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ł wysoka

pojawić się następujące objawy:

gorączka,

z tyrĺ że gorączkujące

świnie

mają początkowo zachowany apeĘ't i zachowują

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF
w zuĺíazku'z crvrĺ chorobatanie stułarza
zagrożenia dla icL' zdtowia i życía'

się normďnie;

ł

liczne padnięcia świn w każdyrn wieku;

ł sinica skory uszu' brzucha i bokow
drobne, Ieczlíczne wybroczyny w skorze;

NajczęŚciej wprowadzenie wirusa ASF do kraju
wolnego od choroby następuje poptzęz traĺrspoĺt,
mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne
i poubojowe, pochodzące od chorych ŚwiŕI
í dzikow.

l

dusznoŚć, pienisty lub krwisty lvypłys/ Z rrosa;

l

biegunka, często z đoĺriieszkąkľwi.

cíała,

Zgłosiłeśpodejrzenie
afrykariskiego pomoru - co dalej?

Jak zapobíega afryka skĺemu Pomorowi
stszą pr zy Czyną zakażenia świn j e st
bezpośredni kontakt ze zuĺierzętarni zakłżonyrni
lub zakażonymi odpadkami ä'vrno Ściowymi.

świti?

Naj czę

W przypadku terenow o wysokim zagęszczerliu
gospodarstw utrąrmujących świnie,
r ozprzestrzenianie się wirusa między
gospodarstwami jest łatwe' za poŚrednictwem
o s ob o dwi e d z aj ący ch go s p o d ar stw o l:ub zakażonej
paszy, wody, czy narzęđzi'

Liczne ogniska ASF zanotowano na ter5,'torium
Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, 1 na terytorium
Ukrainy, a od czerwca2OI3 roku 2 ogniska na
Biďorusi, w odległościza]edvąe 170 km od granicy
z Polską.

i ograniczyc dostęp osobom postronnym

do

pomíeszczen lub miejsc, w ktorych znąjdują się
zwierzęta, w szczegolnoŚci osobom, ktore
v/ ostatnim czasie przebywały na terytorium
Federacji Ros51skiej lub Biďorusi;

ł Zabezpíeczy

swoje gospodarstwo przed' przedostaniem się đzikow,zabezpieczyć paszę przed dostępeĺn zvĺerząt wolno Ęjących;

ł

Posiadacz zwierząt, ktory zau:włĘłobjalruy
nasuwąj ące podejrzenie choroby zakaźnej,
j est zobowi a4aÍLy do natychmiastowego
zgłoszenia podejľzenia choroby (obowią2ek
ustawowy obwarowaľry saĺrkcj ą kaĺną*).
Zgłoszenie naleĘ przekazać do
powiatowe g o lekar za weterymarii
bezpośrednio, ďbo za poŚrednictwem
7ękarza weter5maĺii opiekuj ącego się
gospodarstwem lub właŚciwego miej scowo
organu samorządu ter5'toriďnego (wÓj ta,
burmistrza).

w gospodarstwie procedury saĺritarne uftzymywac gospodarstwo w czystości, dbać
o czystośćsprzętu używanego w gospodarstwie,
stosowac odkuŻanię bieżące, używac osobnego
obuwia, odzieĘ ochronnej oraz naĺzęđzido obsługi

Po dokonaniu zgłoszenia - do

czasu
pĺzybycia urzędowego lekarza weter1marii hodowca zwierząt zobowiaąany jest do:

ł izolacji i strzeżenia W gospodaĺstwie
wszystkích przebywających tam
zvmerząt;

l wstrzymania się od wywożenia,
wynoszenia i zbywania produktow
z gospodarstwa, w szczegoiności
mięsa, zwłok. rwierzęcych'' Środkow żyw'1en1a zwterząt, wody, Ściołki,
nawozow naturďnych;

StosowaĆ

l uniemożliwienia dostępu

osobom
postronnym do pomieszczen lub miejsc,

w

ł ľĺe wprowadzać do gospodaĺstwa zwierząt
niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa
zdrovna lub vłykazujących jakiekolwiek objawy
osłabienia;

ĺ} ľĺeskaĺmiać nnlerząt odpadkami żyvrnoŚci'

ktorych

znaj duj ą się
o zakażeníeiub

zwierzęta podejrzane

zvĺerząt:

chorobę.

*

zgodnie z ustąuą z dnia 1 1 marca 2004 roku o ochronie zdroui.a zwierząt oru zwalczaniu chor b zakażnych zuieząt
(Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz, 1342 ze zm )

