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Мерки срещу пренасянето на
африканска чума по свинете (АЧС)
Нараства разпространението на африканската чума по свинете (АЧС). В
продължение на няколко години в Литва, Латвия, Естония, Полша, Русия,
Беларус и Украйна се наблюдаваха регулярни случаи на АЧС при домашни и
диви свине. Наскоро, наред с Република Чехия и Румъния, бяха засегнати и
други европейски държави.
За заболелите домашни и диви свине, тази вирусна инфекция почти винаги
води до смърт. Не съществува предпазна ваксина. Няма опасност за човека.
Въпреки това, в случай на разпространение на болестта, ролята на хората е
съществена. Ако АЧС се е разпространила в дадена държава, за борбата с нея
ще са необходими мерки на държавно ниво. Те имат голямо влияние върху
икономиката. Всички инфектирани животни трябва да бъдат евтаназирани.
Разпространението на АЧС сред дивите свине прави контрола на епидемията
много труден.
Разпространението на АЧС е тревожно и за Швейцария.
Най-важната мярка за предотвратяване на тази епидемия по животните е да
бъдете внимателни.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ СЛЕДНОТО:
 АЧС е силно заразна вирусна болест, от която страдат само
домашни и диви свине.
 Тя се разпространява основно чрез контакт със заразени
животни. Кръв или предмети, замърсени с кръв, много често
играят важна роля в предаването ѝ.
 Вирусът на АЧС е много устойчив. Той остава в труповете на
мъртви животни, в околната среда и в месото или колбасите от
заразените животни.
 Вирусът може да се предава от една ферма на друга чрез
посетители, замърсени дрехи и обувки, замърсени транспортни
средства и оборудване.
 Вирусът може да бъде пренасян на големи разстояния!
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Основни начини на разпространение

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:
За пътуващите към/от зони, засегнати от АЧС, особено животновъди,
сезонни работници в стопанства и шофьори на дълги разстояния, се
прилагат следните задължителни изисквания:
 Да не носят със себе си туристически запаси (месо и колбаси) от
засегнатите райони.


Храненето на домашни и диви свине с кухненски отпадъци е
забранено.

 Хранителните отпадъци да се изхвърлят в затворени контейнери за
отпадъци.
 По време на лов в страни с АЧС да се спазват стриктни хигиенни мерки
(почистване на ловното облекло и оборудване). Въздържайте се от
ловни трофеи.
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