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Превенция на африканската чума по свинете
Информационна брошура за африканската чума по свинете
за пътуващи, превозвачи, професионални водачи на МПС,
ловци или сезонни работници

Африканската чума по свинете (АЧС) е тежка вирусна инфекция. От нея боледуват само
домашните и дивите свине. В почти всички случаи заболелите животни умират. За хората
вирусът е безопасен.
АЧС продължава да се разпространява в Европа. Засегнати в момента са например балтийските
страни, Полша, Чехия, Унгария, България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия и Белгия. Освен
това АЧС се е появила и в Китай.
Съществува голяма опасност, АЧС да бъде внесена и в Германия. Тази брошура информира
за рисковете от внасяне на инфекцията, както и за тяхното предотвратяване. Молим за
Вашето съдействие.

Вирусът на АЧС е устойчив не само във външна среда, а и в хранителните продукти.
Той може например да се съдържа в шунка или салам, където да запази вирулентността
си месеци наред. В хранителните продукти вирусът не се повлиява от замразяване,
краткотрайна топлинна обработка, осоляване и опушване. Във външна среда болестта
може да се предава чрез директен контакт от животно на животно. Възможно е и индиректно
предаване, например чрез заразени дрехи, ботуши, инструменти, превозни средства.
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Срещу вируса няма ваксина и терапия. АЧС може да бъде спряна единствено чрез умъртвяване
и безопасно унищожаване на заразените свине.
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моля, обърнете!
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Ето как можете да съдействате за предотвратяване на
разпространението на африканската чума по свинете и други епидемии:

Не внасяйте в Германия изделия, съотв. хранителни продукти,
които съдържат свинско месо.
Не оставяйте остатъци от храна в природата.
Диви прасета се срещат навсякъде в Германия.
Моля, изхвърляйте хранителните продукти само в предвидените
за целта затворени контейнери за отпадъци.
Не хранете животни с остатъци от храна.
Почиствайте и дезинфекцирайте обувките и дрехите си след
посещение в предприятие със селскостопански животни.
Почиствайте и дезинфекцирайте работните си дрехи и инструменти
(напр. при работа в гората), преди да ги внесете в Германия.
Ловните трофеи се внасят в Германия само след основно почистване
и дезинфекция. Трябва да представите потвърждение от
компетентната ветеринарна служба.

Благодарим за разбирането и съдействието!
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