
INFORMACJA DLA
MYŚLIWYCH

AFRYKAŃSKI POMÓR 
ŚWIŃ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

BIOASEKURACJA

MYŚLIWY PAMIĘTAJ 
Po dokonaniu odstrzału zapakuj tuszę 
dzika do szczelnego pojemnika trans-
portowego. Unikniesz w ten sposób 
konieczności dezynfekcji całej drogi, 
którą tusza była przeciągana do auta. 
Dokładnie odkaź środkiem biobój-
czym miejsce pozyskania.

Podczas transportu umieść tuszę w 
szczelnym pojemniku lub na nieprze-
makalnej powierzchni, która zabez-
pieczy wnętrze auta przed kontaktem 
z farbą i którą w łatwy sposób moż-
na poddać dezynfekcji lub utylizacji.

Podczas patroszenia umieść tu-
szę na powierzchni, którą w łatwy 
sposób można zdezynfekować lub 
zutylizować. Farba dzika nie może 
wydostać się poza tą powierzchnię. 
Pobierz próbkę krwi do badania w 
kierunku ASF. Patrochy dzika wraz 
z innymi pozostałościami po patro-
szeniu i jednorazowym sprzętem 
ochronnym (rękawiczki, ochrania-
cze na buty, odzież ochronna itp.) 
umieść w jednym szczelnym pojem-
niku (może to być szczelny worek 
foliowy), który jednoznacznie na-
leży przypisać do pozyskanej tuszy.
Zanim ruszysz w drogę z punktu pa-
troszenia lub z rejonu wykonywa-
nia polowania pamiętaj o dezyn-
fekcji kół pojazdu, butów i odzieży.

ZAWSZE
Używaj gumowych rękawic , podczas 
wszystkich czynności związanych z pa-
troszeniem i transportem tusz dzików.

Jednorazowe środki ochronne 
(rękawice, ochraniacze, maty folio-
we itp.) przeznacz do utylizacji wraz 
z patrochami bądź tuszami dzików.

Po polowaniu na dziki bądź akcji 
poszukiwania padłych dzików, zde-
zynfekuj środkiem biobójczym buty, 
ubranie i inne narzędzia mające 
bezpośredni kontakt z tuszą dzika. 
Zdezynfekuj również wszystkie po-
wierzchnie wielokrotnego użytku 
mające kontakt z tuszą bądź farbą dzi-
ka (pojemniki transportowe, maty w 
bagażniku samochodowym itp.) Zde-
zynfekuj również koła samochodu.

Unikaj sytuacji w których tu-
sze dzików miałyby stycz-
ność z tuszami innej zwierzyny.

Pamiętaj o bezwzględnym za-
kazie przemieszczania tusz dzi-
ków między poszczególny-
mi strefami wyznaczonymi w 
związku z wystąpieniem wirusa ASF.

ZAGROŻENIA
Rozprzestrzenianie się wirusa 
ASF naraża producentów trzody 
chlewnej na poważne straty eko-
nomiczne. Zagraża bytowi wielu 
rodzinnych gospodarstw rolnych 
i może stanowić czynnik hamu-
jący rozwój gospodarczy kraju.

Rozprzestrzeniający się wirus ASF 
wiąże się z wymiernymi stratami 
ponoszonymi przez dzierżawców i 
zarządców obwodów łowieckich.


