Zapobiegaj sprowadzeniu
afrykańskiego pomoru świń

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna
choroba wirusowa występująca wśród
świń i dzików. Choroba ta coraz
powszechniej występuje w krajach Europy
Wschodniej i zaczyna się rozprzestrzeniać
w kierunku Europy Zachodniej.
ASF występuje od 2014 roku w różnych
krajach Unii Europejskiej, takich jak Polska,
Węgry, Estonia, Łotwa, Litwa i Rumunia.
Wirus może być obecny w lokalnych
produktach z mięsa wieprzowego. Nie
powoduje zachorowania u ludzi, ale może
się rozprzestrzeniać, jeżeli świnie i dziki
znajdą zakażone reszki jedzenia.
Co możesz zrobić?
Nie zabieraj żadnych produktów mięsnych
ze skażonych terenów. Zalecenie to dotyczy

wszystkich podróżujących do Europy
Wschodniej, niezależnie od powodu
podróży: turystów, kierowców ciężarówek,
osób podróżujących w interesach i
myśliwych.
Wirus ASF może być przenoszony w
artykułach spożywczych. Nigdy nie dawaj
więc żywności świniom i nie wyrzucaj jej
nieuważnie w naturze ani w okolicy
gospodarstw rolnych czy zwierzyńców dla
dzieci. Wyrzucaj produkty spożywcze tylko w
zamykanych pojemnikach na odpady.
Hodowcy świń muszą zwracać uwagę, aby
odwiedzający nie wnosili na teren
gospodarstwa żadnej żywności. Unikaj
kontaktu ze świniami. Jeżeli będzie on
nieunikniony, przestrzegaj wszystkich

środków higieny, takich jak wzięcie
prysznica, założenie czystej odzieży i
obuwia. Czyść i dezynfekuj pojazdy do
przewozu zwierząt ze skażonych obszarów.
Myśliwi
Nie poluj z psami. Pomyśl o tym, że choroba
może być także przenoszona przez kości
zarażonych ASF świń. Czyść i dezynfekuj
używany podczas polowania sprzęt i środki
transportu. Używaj rękawic i starannie myj
ręce. Nigdy nie dotykaj dzika, który może
być zarażony chorobą - zgłoś znalezione
zwierzę lokalnym władzom.

Kontakt
W razie podejrzenia wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń w Holandii
skontaktuj się natychmiast z Holenderskim
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i
Produktów Konsumenckich [Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit]
> NVWA: 045 - 5463188

Objawy choroby i zakażenie
U zwierząt może występować gorączka i
osłabienie. Do objawów należy utrata
apetytu, krwawienie błon śluzowych,
zaczerwienienie skóry, (krwiste) biegunki i
wymioty. Do postawienia diagnozy
konieczne jest wykonanie testów
laboratoryjnych. Zakażenie może nastąpić
po bezpośrednim kontakcie między
świniowatymi, ale także poprzez skażony
sprzęt lub paszę. Wirus jest odporny i może
przez długi czas przetrwać w kościach.

