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Faktu lapa

Novērst Āfrikas cūku mēri
Faktu lapa par Āfrikas cūku mēri ceļotājiem,
pārvadātājiem, profesionāliem autovadītājiem,
medniekiem vai sezonas darbiniekiem.

Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir smaga vīrusa infekcija. Ar to saslimst tikai mājas un meža cūkas.
Tās mirst gandrīz visos gadījumos. Vīruss cilvēkiem nav bīstams.
ĀCM turpina izplatīties Eiropā. Pašlaik, piemēram, ir skartas Baltijas valstis, Polija, Čehija, Ungārija,
Bulgārija, Rumānija, Moldova, Ukraina, Krievija un Beļģija. Turklāt ĀCM ir konstatēts arī Ķīnā.
Pastāv liels risks, ka ĀCM tiks ievests arī Vācijā. Šī faktu lapa informē par ievešanas riskiem,
ka arī to novēršanu. Mēs lūdzam jūsu līdzdarbību.

ĀCM vīruss izdzīvo ne tikai apkārtējā vidē, bet arī pārtikā. Tas var palikt lipīgs vairākus
mēnešus, piem., šķiņķī vai desā. Pārtikā tas ir izturīgs pret sasalšanu, īslaicīgu sildīšanu,
iesālīšanu un kūpināšanu. Apkārtējā vidē slimība var tikt pārnesta, dzīvniekiem tieši saskaroties
vienam ar otru. Ir iespējama arī netieša pārnešana, piemēram, ar piesārņotu apģērbu, zābakiem,
darbarīkiem, transportlīdzekļiem.
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Pret vīrusu nav nekādas vakcīnas un ārstēšanas. Ar ĀCM var cīnīties tikai ar inficēto cūku
nonāvēšanu un nekaitīgu iznīcināšanu.
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Lūdzu, lasiet otrā pusē!
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Tādā veidā jūs palīdzēsiet novērst Āfrikas cūku mēra
un citu slimību izplatīšanos.

Neievediet Vācijā izstrādājumus,
resp., pārtikas produktus, kas satur cūkgaļu.
Neatstājiet pārtikas atkritumus dabā.
Meža cūkas Vācijā ir izplatītas.
Lūdzu, izmetiet pārtikas produktus tikai šim nolūkam
paredzētos noslēgtos atkritumu konteineros.
Nebarojiet dzīvniekus ar pārtikas atliekām.
Tīriet un dezinficējiet savus apavus un apģērbu pēc tam,
kad apmeklējat saimniecību ar lauksaimniecības dzīvniekiem.
Tīriet un dezinficējiet savu darba apģērbu un darbarīkus
(piem., kas attiecas uz mežsaimniecību), pirms tie tiek ievesti Vācijā.
Ievediet Vācijā medības trofejas tikai pēc rūpīgas tīrīšanas
un dezinficēšanas. Jāsaņem apstiprinājums no kompetentās
veterinārās iestādes.

Liels paldies par jūsu sapratni un sadarbību!
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