CO TO JEST AFRYKAÑSKI POMÓR ŒWIÑ?

JAK ROZPOZNAÆ ASF U ŒWIÑ?

PODEJRZEWASZ WYST¥PIENIE ASF U ŒWIÑ?

Afrykañski pomór œwiñ (ASF) to szybko
szerz¹ca siê, zakaŸna choroba wirusowa,
na któr¹ podatne s¹ œwinie domowe oraz dziki.

U œwiñ mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce objawy:

Posiadacz zwierz¹t, który zauwa¿y³
objawy nasuwaj¹ce podejrzenie choroby
zakaŸnej, jest zobowi¹zany do
natychmiastowego zg³oszenia
podejrzenia choroby (obowi¹zek
ustawowy obwarowany sankcj¹ karn¹*).
Zg³oszenie nale¿y przekazaæ do
powiatowego lekarza weterynarii
bezpoœrednio albo za poœrednictwem
lekarza weterynarii opiekuj¹cego siê
gospodarstwem lub w³aœciwego
miejscowo organu samorz¹du
terytorialnego (wójta, burmi strza).

Ludzie nie s¹ wra¿liwi na zaka¿enie wirusem
ASF w zwi¹zku, z czym choroba ta nie stwarza
zagro¿enia dla ich zdrowia i ¿ycia.
Najczêstszym sposobem zaka¿enia zwierz¹t jest
bezpoœredni lub poœredni kontakt ze
zwierzêtami zaka¿onymi. W przypadku
terenów o wysokim zagêszczeniu gospodarstw
utrzymuj¹cych œwinie, rozprzestrzenianie siê
wirusa miêdzy gospodarstwami jest
stosunkowo ³atwe za poœrednictwem osób
odwiedzaj¹cych gospodarstwo, jak równie¿
przez zaka¿on¹ paszê, wodê, wyposa¿enie oraz
skarmianie zwierz¹t odpadami kuchennymi
(zlewkami).

W Polsce od dnia 17 lutego 2014r. do dnia 30
paŸdziernika 2015r. stwierdzono 77
przypadków ASF u dzików oraz 3 ogniska ASF
u œwiñ – wszystkie zlokalizowane w pobli¿u
granicy z Bia³orusi¹.
Liczne przypadki ASF u dzików i œwiñ
zanotowano równie¿ we W³oszech, Rosji,
Bia³orusi, na Ukrainie, Litwie, £otwie i Estonii.

liczne upadki (obserwuje siê równie¿
padniêcia dzików),
wysoka gor¹czka (40,5°C – 42,0 °C),
sinica skóry uszu, brzucha i boków
cia³a,
drobne, lecz liczne wybroczyny
w skórze,
dusznoœæ, pienisty wyp³yw z nosa,
wyp³yw z worka spojówkowego,
biegunka, czêsto z domieszk¹ krwi,
wymioty,
niedow³ad zadu,
objawy nerwowe w postaci
podniecenia, drgawek miêœni
i skurczów kloniczno - tonicznych,
ronienia.

ZG£OSI£EŒ PODEJRZENIE ASF – CO DALEJ?
Po dokonaniu zg³oszenia - do czasu przybycia
urzêdowego lekarza weterynarii - posiadacz
zwierz¹t zobowi¹zany jest do:
izolacji i strze¿enia w gospodarstwie
wszystkich przebywaj¹cych tam
zwierz¹t;
wstrzymania siê od wywo¿enia,
wynoszenia i zbywania produktów
z gospodarstwa;
uniemo¿liwienia dostêpu osobom
postronnym do pomieszczeñ lub miejsc,
w których znajduj¹ siê zwierzêta
podejrzane o zaka¿enie lub chorobê.

ZAPAMIÊTAJ!!!
Kraj, w którym wyst¹pi ASF, nara¿ony
jest na bardzo du¿e straty ekonomiczne
w przemyœle miêsnym oraz hodowli,
powodowane upadkami œwiñ, kosztami
likwidacji ognisk choroby, a tak¿e
wstrzymaniem obrotu i eksportu œwiñ,
miêsa wieprzowego oraz produktów
pozyskiwanych od œwiñ.
Za œwinie zabite, poddane ubojowi
oraz pad³e w wyniku dzia³añ nakazanych
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹
przy zwalczaniu ASF przys³uguje
odszkodowanie
ze œrodków bud¿etu pañstwa.
ZASADY MONITORINGU ASF
Powiat kutnowski i ³êczycki przynale¿¹ do
strefy II;
Próbki pobierane od œwiñ – w przypadku
zwiêkszonego odsetk¹ padniêæ w stadzie oraz
w przypadku zaobserwowania objawów
klinicznych wskazuj¹cych na ASF lub
objawów nietypowych;
Próbki pobierane od ka¿dego pad³ego dzika,
w tym dzików zabitych podczas wypadków
drogowych oraz ka¿dego odstrzelonego
chorego dzika.

CO MO¯NA ZROBIÆ, BY ZAPOBIEC
ROZPRZESTRZENIANIU ASF?

nie skarmianie zwierz¹t pasz¹
niewiadomego pochodzenia ani
produktami (w tym zlewkami, resztkami)
pochodzenia zwierzêcego;

INFORMACJA DLA HODOWCÓW
TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZ¥CA
AFRYKAÑSKIEGO POMORU ŒWIÑ
(ASF)

zastosowanie mat dezynfekcyjnych ;
zabezpieczenie przed dostêpem zwierz¹t
dzikich (zw³aszcza dzików) do budynków
inwentarskich i pasz;
ograniczanie dostêpu osób postronnych do
zwierz¹t, szczególnie osób przebywaj¹cych
w ostatnim czasie na terenie Rosji, Bia³orusi,
Ukrainy, Litwy, £otwy i Estonii;
nie wprowadzaæ do gospodarstwa zwierz¹t
niewiadomego pochodzenia – bez
œwiadectwa zdrowia.
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