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Măsuri de prevenire a pătrunderii pestei
porcine africane (PPA)
Pesta porcină africană (PPA) se răspândește simțitor. În tăți precum Lituania,
Letonia, Estonia, Polonia, Rusia, Belarus și Ucraina apar de câțiva ani în mod regulat
cazuri de PPA în cazul porcilor domestici și sălbatici. De curând, pe lista țărilor
europene afectate au fost introduse și Cehia și România.
Efectele sunt de cele mai multe ori mortale în cazul porcilor sălbatici și domestici
unde s-a instalat virusul. Nu există vaccin de protecție. Oamenii nu sunt în pericol.
Însă omul joacă un rol important în răspândirea bolii. În cazul în care PPA a fost
introdusă pe teritoriul țării, este necesar să se ia măsuri de combatere la nivel de
stat. Iar aceste măsuri au efecte asupra economiei. Grupul infestat de porci trebuie
eliminat complet. Combaterea bolii în cazul introducerii PPA în rândul porcilor
sălbatici este extrem de dificilă.
Răspândirea PPA este o veste alarmantă și pentru Elveția.
Cea mai importantă măsură de prevenire a introducerii pestei este să fim
prevăzători.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI:


PPA este o boală virală foarte contagioasă care afectează exclusiv
porcii sălbatici și domestici.



Aceasta se răspândește prin contactul cu animalele infestate. Sângele
sau obiectele murdărite de sânge joacă un rol foarte important în
răspândirea bolii.



Virusul PPA este foarte rezistent. Acesta rămâne pentru mult timp în
cadavrele animalelor, în mediul înconjurător, precum și în carnea sau
cârnații produși din animalele infestate, fiind contagios.



Virusul se poate răspândi dintr-o zonă în alta prin vizitatori, haine și
pantofi murdăriți, mijloace de transport și dispozitive contaminate,
precum și prin instrumente.



Virusul se poate răspândi la distanțe foarte mari!
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Căi importante de transmitere

LA CE TREBUIE SĂ FIȚI ATENȚI:
În cazul călătorilor către / din regiunile afectate de PPA, în special în cazul
proprietarilor de animale, al lucrătorilor sezonieri în regiunile agricole și al
șoferilor de tir sunt valabile următoarele indicații:


Vă rugăm să nu aduceți provizii de mâncare (produse din carne sau
salam) din zonele afectate.



Este interzisă hrănirea cu resturi de mâncare a porcilor domestici și a
celor sălbatici.



Vă rugăm să eliminați resturile de mâncare în saci de gunoi care se
închid.



În cazul vânătorii în țările afectate de PPA, vă rugăm să respectați
regulile stricte de igienă (curățarea echipamentului și a instrumentelor
de vânătoare). Renunțați la trofeele de vânătoare.
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