ZAPAMIĘTAJ!!!
Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest
na bardzo duże straty ekonomiczne w
przemyśle mięsnym oraz hodowli,
powodowane upadkami świń, kosztami
likwidacji ognisk choroby, a także
wstrzymaniem obrotu i eksportu świń,
mięsa wieprzowego oraz produktów
pozyskiwanych od świń.
Za świnie zabite, poddane ubojowi
oraz padłe w wyniku działań nakazanych
przez Inspekcję Weterynaryjną
przy zwalczaniu ASF przysługuje
odszkodowanie
ze środków budżetu państwa.
ZASADY MONITORINGU ASF
 Powiat kutnowski i łęczycki przynależą do
strefy II
 Próbki pobierane od świń – w przypadku
zwiększonego odsetka padnięć w stadzie oraz
w przypadku zaobserwowania objawów
klinicznych wskazujących na ASF lub objawów
nietypowych;
 Próbki pobierane od każdego padłego dzika, w
tym dzików zabitych podczas wypadków
drogowych oraz każdego odstrzelonego
chorego dzika.

CO MOŻNA ZROBIĆ, BY ZAPOBIEC
ROZPRZESTRZENIANIU ASF?

 nie skarmianie zwierząt paszą
niewiadomego pochodzenia ani
produktami (w tym zlewkami, resztkami)
pochodzenia zwierzęcego;

INFORMACJA DLA HODOWCÓW
TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
(ASF)

 zastosowanie mat dezynfekcyjnych;
 zabezpieczenie przed dostępem zwierząt
dzikich (zwłaszcza dzików) do budynków
inwentarskich i pasz;
 ograniczanie dostępu osób postronnych do
zwierząt, szczególnie osób przebywających
w ostatnim czasie na terenie Rosji, Białorusi,
Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii;
 nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt
niewiadomego pochodzenia – bez
świadectwa zdrowia.

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W KUTNIE
UL. SIENKIEWICZA 25
99-300 KUTNO
tel./fax. (24) 253 35 49
e-mail: kutno.piw@wetgiw.gov.pl
www.piw-kutno.bip.org.pl

JAK ROZPOZNAĆ ASF U ŚWIŃ?
CO TO JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko
szerząca się, zakaźna choroba wirusowa,
na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

 liczne upadki (obserwuje się również
padnięcia dzików);

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem
ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

 sinica skóry uszu, brzucha i boków
ciała,

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest
bezpośredni lub pośredni kontakt ze
zwierzętami zakażonymi. W przypadku
terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw
utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się
wirusa między gospodarstwami jest
stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób
odwiedzających gospodarstwo, jak również
przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz
skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi
(zlewkami).
W Polsce od dnia 17 lutego 2014r. do dnia 30
października 2015r. stwierdzono 77
przypadków ASF u dzików oraz 3 ogniska ASF u
świń – wszystkie zlokalizowane w pobliżu
granicy z Białorusią.
Liczne przypadki ASF u dzików i świń
zanotowano również we Włoszech, Rosji,
Białorusi, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii.

 wysoka gorączka (40,5°C – 42,0 °C);

 drobne, lecz liczne wybroczyny
w skórze;
 duszność, pienisty wypływ z nosa;
wypływ z worka spojówkowego;
 biegunka, często z domieszką krwi,
 wymioty;
 niedowład zadu;
 objawy nerwowe w postaci
podniecenia, drgawek mięśni
i skurczów kloniczno - tonicznych;
 ronienia.

PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE ASF U ŚWIŃ?
Posiadacz zwierząt, który zauważył
objawy nasuwające podejrzenie choroby
zakaźnej, jest zobowiązany do
natychmiastowego zgłoszenia
podejrzenia choroby (obowiązek
ustawowy obwarowany sankcją karną*).
Zgłoszenie należy przekazać do
powiatowego lekarza weterynarii
bezpośrednio albo za pośrednictwem
lekarza weterynarii opiekującego się
gospodarstwem lub właściwego
miejscowo organu samorządu
terytorialnego (wójta, burmistrza).
ZGŁOSIŁEŚ PODEJRZENIE ASF – CO DALEJ?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia
urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz
zwierząt zobowiązany jest do:
 izolacji i strzeżenia w gospodarstwie
wszystkich przebywających tam
zwierząt;
 wstrzymania się od wywożenia,
wynoszenia i zbywania produktów z
gospodarstwa,
 uniemożliwienia dostępu osobom
postronnym do pomieszczeń lub miejsc,
w których znajdują się zwierzęta
podejrzane o zakażenie lub chorobę

