ZATRZYMAJ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.
Ochrona naszych świń przed ASF
Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki, na którą nie
ma szczepionki ani lekarstwa. Chociaż ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie zaszkodzić
hodowli świń. Wybuchy ognisk ASF stanowią poważne zagrożenie dla hodowli świń. Wspólnie, poprzez
wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie, możemy powstrzymać jego rozprzestrzenianie się i chronić
nasze świnie.

Zapobieganie

Wykrywanie

Zatrzymaj rozprzestrzenianie się
– chroń swoje świnie przed ASF
` Zmieniaj buty i ubrania
wchodząc do chlewni
` Dezynfekuj sprzęt
` Zabezpiecz gospodarstwo
przed dostępem dzików
` Używaj paszy dobrej jakości
` Pozyskuj świnie z godnych
zaufania gospodarstw

Poznaj swoje świnie –
poznaj oznaki ASF
Dzięki regularnym kontrolom dowiesz się,
czy Twoje świnie źle się czują. Każdy z tych
objawów jest powodem do niepokoju.

Nie wahaj się
Zgłaszaj wszystkie podejrzane
przypadki swojemu lekarzowi
weterynarii. To może być ASF.

Nie czekaj. Skontaktuj się z lokalnym
lekarzem weterynarii.
` Gorączka
` Biegunka
` Utrata apetytu/wagi ` Zaczerwienienia
(wybroczynowość)
` Utrata energii
skóry
` Wymioty
` Krwawienie

Od 2014 roku
13 państw
członkowskich
UE zostało
dotkniętych ASF

To są kraje gdzie
wystąpiły ogniska
epidemii w 2021 r., chociaż
sytuacja stale się zmienia

ASF w
Unii Europejskiej

Od 2014 roku
ogniska ASF
wykryto w

13
krajach*
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Grecja
Belgia, Czechy,
Niemcy, Węgry
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Włochy

Zgłaszanie

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Węgry, Włochy

+

Polska, Rumunia i Słowacja

Niektóre kraje od tego czasu nie
doświadczyły żadnych nowych
ognisk ASF na swoim obszarze.
* EFSA jest kluczowym organem w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze żywności i pasz. We współpracy z władzami krajowymi oraz w
wyniku otwartych konsultacji z zainteresowanymi stronami, EFSA zapewnia niezależne doradztwo naukowe i przejrzystą komunikację na
temat istniejących i pojawiających się zagrożeń.
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#Stop ASF
Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności

