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Intézkedések az afrikai sertéspestis (ASP) 

behurcolása ellen  
 
Az afrikai sertéspestis (ASP) terjedőben van. Több kelet-európai országban évek óta 

rendszeresen előfordulnak ASP-s esetek házi- és vaddisznókban, a betegség pedig 

Nyugat-Európa irányába is egyre inkább terjed. Nemrég a betegség Csehországot, 

Romániát és további európai államokat is elért.   

  

A megbetegedett házi sertések és vaddisznók esetében ez a vírusfertőzés szinte 

mindig halállal végződik. Nincs ellene védőoltás. Az emberre nem veszélyes. A 

betegség terjedésében azonban az ember is nagy szerepet játszik. Ha az afrikai 

sertéspestis megjelenik egy országban, akkor állami intézkedéseket kell tenni az 

ellene való harc érdekében. Ezek nagyban kihatnak a gazdaságra. A fertőzött 

állományokat teljesen le kell ölni. Ha az afrikai sertéspestis a vaddisznó-

állományban jelenik meg, a járvány elleni harc nagyon nehéz.  

  

Az afrikai sertéspestis terjedése Svájc számára nagyon nyugtalanító.   
A legfontosabb intézkedés ezen állati járvány behurcolásának megakadályozása 

érdekében az, hogy óvatosnak kell lennünk.   

 

  

  

  

ÉPPEN EZÉRT TUDNIA KELL A 

KÖVETKEZŐKET:  

  

• Az afrikai sertéspestis egy nagyon fertőző vírusos betegség, amely 

kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat betegíti meg.   

• Főként fertőzött állattal való érintkezéssel terjed. A betegség 

átvitelében nagyon gyakori szerepet játszanak a vér és a vérrel 

szennyezett tárgyak.  

• Az afrikai sertéspestis vírusa rendkívül ellenálló. Az elhullott állatok 

tetemeiben, a környezetben és a fertőzött állatok húsában és a belőlük 

készült kolbászban sokáig fertőző marad.  

• A vírust látogatók, ki nem mosott ruházat és le nem mosott cipők, 

fertőzött szállítójárművek és eszközök, valamint műszerek is átvihetik 

az egyik telepről a másikra.  

• A vírust nagy távolságokra is tovább lehet vinni!  
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További terjedési utak 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Forrás: grafika BLV, piktogramok Fotolia  

ERRE NAGYON KELL ÜGYELNIE:  
 
Az afrikai sertéspestissel fertőzött területeken élő és onnan érkező 

utasokra, különösen az állattartókra,  a mezőgazdasági üzemek 

idénymunkásaira és sofőrjeire a következő  sürgős utasítások érvényesek:  

• Ne hozzon magával húsételt (hús- és kolbászárut) az érintett 

területekről.  

• A konyhai maradékok megetetése a házi sertésekkel vagy a 

vaddisznókkal tilos.  

• Az ételmaradékot zárt szeméttároló tartályokban szállítsa el.  

• Az afrikai sertéspestissel érintett országokban történő vadászat során 

szigorú higiéniai intézkedések vannak életben (vadászruházat és 

vadászeszközök megtisztítása). Mondjon le a trófeákról.  


