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Afrikinis kiaulių maras (AKM) yra stipri virusinė infekcija. Suserga tik naminės 

kiaulės ir šernai. Beveik visais atvejais jie nugaišta. Žmonėms virusas 

nepavojingas. 

AKM toliau plinta Europoje. 2020 m. rudenį sukėlėjas pirmą kartą buvo rastas ir 

Vokietijoje. Be to, AKM taip pat pasireiškė ir Pietryčių Azijoje.

Kyla didelis pavojus, kad AKM bus įvežta ir į Bavariją. Šiame informaciniame 

pranešime pateikiama informacija apie užsikrėtimo pavojus bei jų išvengimą. 

Prašome Jūsų pagalbos. 

Vakcinos ar gydymo nuo viruso nėra. Su AKM galima kovoti tik skerdžiant ir saugiai 

sunaikinant užsikrėtusias kiaules.

AKM virusas išlieka ne tik aplinkoje, bet ir maisto produktuose. Gali būti, kad, 

pvz., kumpis arba dešra kelis mėnesius liks pavojingi. Maisto produktuose virusas 

nejautrus užšaldymui, trumpam kaitinimui, sūdymui ir rūkymui. Aplinkoje liga 

gali būti perduota esant tiesioginiam sąlyčiui tarp gyvūnų. Galimas ir netiesioginis 

perdavimas, pvz., per užkrėstus drabužius, batus, įrankius, transporto priemones. 
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Užkirsti kelią afrikiniam kiaulių marui

Informacinis pranešimas dėl afrikinio kiaulių maro  
keliautojams, vežėjams, profesionaliems vairuotojams,  
medžiotojams arba sezoniniams darbuotojams
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 • Nevežkite į Vokietiją jokių gaminių, pvz.,  
maisto produktų, kuriuose yra kiaulienos.

 • Nepalikite gamtoje jokių maisto likučių.  
Vokietijoje šernai paplitę visur.

 • Atsivežtus maisto produktus utilizuokite tik  
į tam numatytus uždarus atliekų konteinerius. 

 • Nešerkite gyvūnų maisto likučiais.

 • Nuvalykite ir dezinfekuokite savo avalynę ir drabužius po apsilankymo  
ūkiuose, kuriuose laikomi ūkinės paskirties naminiai gyvūnai.

 • Nuvalykite ir dezinfekuokite savo darbo drabužius ir darbo įrankį  
(pvz., darbams miške) prieš atsiveždami į Vokietiją.

 • Į Vokietiją atsivežkite tik kruopščiai nuvalytus ir dezinfekuotus  
medžioklės trofėjus. Turi būti gauta pažyma iš  
kompetentingos veterinarijos institucijos.

Taip ir Jūs padėsite užkirsti kelią afrikiniam kiaulių marui  
ir kitoms epidemijoms:!

Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą!
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