MYŚLIWY
PAMIĘTAJ!!!
Kraj, w którym wystąpi
ASF naraŜony jest na
bardzo duŜe straty
ekonomiczne w przemyśle
mięsnym oraz hodowli,
powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa
wieprzowego oraz
produktów
pozyskiwanych od świń,
a takŜe padnięciami świń
i kosztami likwidacji
ognisk choroby.

Podejrzewasz ASF ?
znalazłeś padłego
dzika ?
ZADZWOŃ!

INFORMACJA
DLA MYŚLIWYCH
AFRYKAŃSKI
POMÓR ŚWIŃ

Pieczątka
PIW z numerem
telefonu

Inspekcja Weterynaryjna

!!! MYŚLIWI !!!
!!! ZAGROśENIE AFRYKAŃSKIM
POMOREM ŚWIŃ !!!!

Po zauwaŜeniu u dzików
objawów
wskazujących na chorobę, takich jak:
•

zwiększone padnięcia;

•

osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się,
utrata orientacji, ograniczony odruch
ucieczki;

•

sinica skóry uszu, brzucha, i boków ciała,
liczne wybroczyny na skórze;

•

duszność, pienisty lub krwisty wypływ z
nosa;

Jesteś myśliwym?
Polując zwracaj uwagę na zachowanie
zwierząt dzikich, a w związku z
zagroŜeniem afrykańskim pomorem
świń (ASF), w szczególności na
zachowanie dzików!
Afrykański pomór świń to wyjątkowo
groźna,
nieuleczalna,
zakaźna
i
zaraźliwa, wirusowa choroba świń
domowych oraz dzików, podlegająca
obowiązkowi urzędowego zwalczania.

•

!!! Jesteś myśliwym hodującym
świnie?!
Nie kuś losu, nie poluj !!!

jeŜeli patroszenie jest niezbędne
wykonaj je na folii, lub innym
szczelnym materiale;

•

podczas
kaŜdego
polowania
uŜywaj środka biobójczego do
dezynfekcji miejsca patroszenia,
a takŜe miejsc zanieczyszczonych
krwią dzika (np. w trakcie
przeciągania tuszy dzika do
środka transportu itp.);

•

umieszczaj patrochy i folię, na
której dokonano patroszenia w
szczelnym pojemniku lub worku;

•

po
wykonaniu
wszystkich
czynności na zwierzętach w
łowisku
zdezynfekuj sprzęt,
którego uŜywałeś do tego celu,
zdezynfekuj
koła
środka
transportu, dłonie, obuwie, itp.

biegunka, często z domieszką krwi;
oraz, kaŜdy przypadek znalezienia padłego
dzika
zgłaszaj ten fakt do najbliŜszego
powiatowego lekarza weterynarii!!

Ludzie nie są wraŜliwi na zakaŜenie
wirusem ASF
Wystąpienie
tej
choroby
powoduje
powaŜne straty ekonomiczne w przemyśle
mięsnym oraz hodowli - powodowane
wstrzymaniem obrotu i eksportu świń,
mięsa wieprzowego oraz produktów
pozyskiwanych
od
świń,
a
takŜe
padnięciami świń i kosztami likwidacji
ognisk choroby.

•

Zachowaj daleko idącą ostroŜność w
postępowaniu z odstrzelonym lub padłym
dzikiem:
•

nie patrosz padłego lub odstrzelonego
dzika, który wykazywał objawy choroby
w łowisku;

•

unikaj
patroszenia
wszystkich
odstrzelonych dzików w łowisku, staraj
się jak najszybciej przewieźć
je do
punktu
przetrzymywania
tusz
odstrzelonych dzików;

Zwróć
szczególną
uwagę
na
odpowiednie przygotowanie środka
transportu
uŜywanego
po
przewoŜenia odstrzelonych dzików,
a mianowicie:
•

środek transportu powinien być
szczelny, wyłoŜony materiałem
łatwym
do
czyszczenia
i
dezynfekcji;

•

nie powinien być uŜywany w
działalności
związanej
z
utrzymaniem lub hodowlą świń,
świniodzików lub dzików;

