Preveniţi intrarea
Pestei porcine africane

Pesta porcină africană (PPA) este o boală
infecţioasă de origine virală care apare la
porci și mistreţi. Boala avansează spre
Europa de Vest prin ţările est-europene.
Începând cu 2014 boala a apărut în diferite
ţări europene, cum ar fi Polonia, Ungaria,
Estonia, Letonia, Lituania și România.
Virusul poate fi găsit în produsele locale din
carne de porc. Deși nu cauzează
îmbolnăvirea omului, virusul se poate
răspândi prin resturile alimentare
contaminate găsite de mistreţi.
Ce puteţi face?
Nu luaţi produse din carne din zonele
infectate. Acest lucru se aplică oricărei

persoane care călătorește în Europa de Est
pentru orice motiv, inclusiv turiști, șoferi de
camioane, oameni de afaceri și vânători.
PPA se poate transmite prin mâncare. Nu
daţi niciodată de mâncare porcilor și nu
aruncaţi în mod imprudent resturile
alimentare în mediul înconjurător sau lângă
o fermă sau o grădină zooologică, Aruncaţi
resturile alimentare doar în coșuri de gunoi
care se închid.
Crescătorii de porci trebuie să se asigure că
vizitatorii nu aduc produse alimentare cu ei.
Evitaţi contactul cu porcii. Dacă acest lucru
nu poate fi evitat, luaţi măsuri de igienă,
cum ar fi dușul și curăţarea îmbrăcămintei și

a încălţămintei. Curăţaţi și dezinfectaţi
vagoanele pentru transportul animalelor din
zonele infectate.
Vânători
Nu folosiţi câini la vânătoare. Reţineţi că
oasele de porci cu PPA pot răspândi boala.
Curăţaţi și dezinfectaţi toate echipamentele
și mijloacele de transport care au fost
utilizate la vânătoare. Folosiţi mănuși și
spălaţi bine mâinile. Nu atingeţi un mistreţ
potenţial infectat; raportaţi descoperirea
dvs. autorităţilor locale.

Contact
În cazul în care suspectaţi prezenţa pestei
porcine africane în Olanda, contactaţi
imediat Autoritatea olandeză pentru
siguranţa produselor alimentare și a
consumatorului (NVWA): 045 – 5463188

Simptome și infecţie
Animalele infectate pot avea febră și pot fi
slăbite. Ele își pierd apetitul și pot prezenta
membrane mucoase sângerânde, piele
roșie, diaree (cu sânge) și vărsături. Pentru a
putea pune un diagnostic sunt necesare
teste de laborator. Infecţia poate apărea
prin contact direct între porci, dar și prin
echipamente și hrană contaminate. Virusul
este rezstent și poate supravieţui în oase
perioade lungi de timp.

