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Co to jest Afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca
świnie domowe i dziki.
Chociaż wirus ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie
zaszkodzić naszemu przemysłowi hodowli trzody chlewnej.
W okresie od 2016 r. do czerwca 2020 r. z powodu ASF padło
w Europie 1,3 mln świń.
Obecnie na ASF nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa.
Podstawową strategią w walce z tą wyniszczającą chorobą jest
zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie.

AFS przenosi się przez
 Kontakt bezpośredni pomiędzy zarażonymi
świniami lub dzikami
?

Lista kontrolna
dotycząca ASF
dla hodowcy świń

Zapobieganie

rozprzestrzenianiu się
 Czyść odzież i buty
 Zdezynfekuj sprzęt
 Nie dopuszczaj do
kontaktu swoich świń z
dzikami

 Kontakt pośredni poprzez spożycie skażonej
żywności, np. odpadów żywnościowych,
paszy lub śmieci

 Ukąszenia przez zainfekowane kleszcze
 Kontakt ze skażonym sprzętem, np. odzieżą,
sprzętem rolniczym i pojazdami

Wykrywanie
objawów







Gorączka
Utrata apetytu lub wagi
Utrata energii
Wymioty
Biegunka
Zaczerwienienia
(wybroczynowość) skóry

#Stop ASF

www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/

Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności

Zgłaszanie
W przypadku
podejrzenia zakażenia
ASF skontaktuj
się z miejscowym
lekarzem weterynarii.

