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Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu
afrykańskiego pomoru świń (ASP)
Afrykański pomór świń (ASP) ciągle się rozprzestrzenia. Od kilku lat regularnie
odnotowuje się przypadki ASP wśród świń domowych i dzików na Litwie, w Łotwie,
Estonii, Polsce, Rosji, Białorusi oraz na Ukrainie. Od niedawna choroba ta występuje
również w Czechach i Rumunii.
Dla zakażonych świń i dzików ta infekcja wirusowa kończy się niemal zawsze
śmiercią. Przeciwko ASP nie ma szczepionki. Choroba nie jest groźna dla ludzi.
Człowiek odgrywa jednak istotną rolę w jej rozprzestrzenianiu. Jeśli afrykański
pomór świń pojawił się w jakimś kraju, wdrażane są państwowe środki zwalczające.
Mają one silne oddziaływanie na środowisko. Zwierzęta zarażone należy poddać
całkowitemu ubojowi. W przypadku wykrycia ASP u dzików opanowanie choroby jest
bardzo trudne.
Rozpowszechnianie się ASP jest alarmujące również dla Szwajcarii.
Najważniejszym środkiem zapobiegającym rozpowszechnianiu tej choroby jest
ostrożność.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ:


ASP jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą zapadają
wyłącznie świnie i dziki.



Choroba jest przenoszona poprzez kontakt z zainfekowanymi
zwierzętami. Bardzo istotna dla przenoszenie choroby jest krew i
zanieczyszczone krwią przedmioty.



Wirus ASP jest bardzo odporny. Wirus pozostaje przez długi czas
zakaźny w tuszach martwych zwierząt, w środowisku lub w mięsie czy
kiełbasie wyprodukowanych z zakażonego mięsa.



Wirus może być przenoszony z jednego zakładu do drugiego przez
odwiedzających, brudne ubranie i buty, zainfekowane pojazdy
transportowe, urządzenia i narzędzia.



Wirus może być przenoszony na dużych odległościach!
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Najważniejsze drogi rozpowszechniania

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ:
Podróżujący do / z obszarów, w których potwierdzono występowanie ASP,
a w szczególności hodowcy zwierząt, pracownicy sezonowi zatrudniani w
gospodarstwach rolnych oraz zawodowi kierowcy powinni obowiązkowo
przestrzegać poniższych wskazówek:


Nie wywozić artykułów spożywczych (mięso i wyroby wędliniarskie) z
obszarów, na których występuje ASP



Zabronione jest karmienie świń i dzików odpadami kuchennymi.



Resztki żywności należy wyrzucać do zamkniętych pojemników.



W trakcie polowań w krajach, w których wykryto ASP, należy
przestrzegać zasad higieny (czyszczenie odzieży i narzędzi
myśliwskich). Należy zrezygnować z trofeów myśliwskich.
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