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Opatření proti zavlečení afrického moru
prasat (AMP)
Africký mor prasat (AMP) je na postupu. V Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Polsku, Rusku,
Bělorusku a na Ukrajině se již několik let pravidelně vyskytují případy AMP
u domácích i divokých prasat. V poslední době byly postiženy také další evropské
země, Česko a Rumunsko.
Pro nemocná domácí i divoká prasata končí tato virová infekce téměř vždy smrtí.
Neexistuje žádné preventivní očkování. Člověk není ohrožený. Při šíření nemoci
ovšem hraje velkou roli. Je-li AMP zavlečen do země, jsou zapotřebí státní opatření
pro jeho zvládnutí. Ta mají dalekosáhlé dopady na hospodářství. Infikované chovy
musí být úplně vybity. Při zavlečení AMP do populace divokých prasat je potírání
nákazy velice obtížné.
Šíření AMP je i pro Švýcarsko alarmující.
Nejdůležitějším opatřením bránícím zavlečení této zvířecí nákazy je opatrnost.

MUSÍTE VĚDĚT TOTO:


AMP je velmi nakažlivé virové onemocnění, které napadá výhradně
domácí a divoká prasata.



Šíří se hlavně stykem s infikovanými zvířaty. Pro přenos je obzvlášť
důležitá krev nebo krví znečištěné předměty.



Virus AMP je vysoce odolný. Zůstává dlouho nakažlivý ve zdechlinách
pošlých zvířat, v okolním prostředí a v mase nebo uzeninách z
infikovaných zvířat.



Virus se může přenášet z jednoho provozu do druhého
prostřednictvím návštěvníků, znečištěných oděvů a bot,
kontaminovaných dopravních prostředků nebo přístrojů a nástrojů.



Virus se může šířit na velké vzdálenosti!
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Nejvýznamnější způsoby šíření

MUSÍTE DBÁT NA TOTO:
Pro osoby cestující do oblastí postižených AMP nebo z nich, zejména pro
chovatele zvířat, sezonní pracovníky v zemědělských provozech a dálkové
řidiče, platí následující naléhavé pokyny:


Nevozte s sebou z postižených oblastí žádné potraviny (masné
výrobky nebo uzeniny).



Je zakázáno krmit domácí nebo divoká prasata kuchyňskými
odpadky.



Zbytky pokrmů vyhazujte zásadně do uzavřených odpadních kontejnerů.



Při lovu v zemích s AMP dodržujte přísná hygienická opatření (čištění
loveckých oděvů a loveckého vybavení). Nenechávejte si lovecké
trofeje.
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