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Informatieblad over het voorkomen van Afrikaanse varkenspest
voor reizigers, vervoerders, beroepschauffeurs, jagers of seizoenarbeiders

De Afrikaanse varkenspest (AVP) is een ernstige virusinfectie. Deze komt
uitsluitend voor bij gedomesticeerde varkens en wilde zwijnen. In bijna alle
gevallen sterven deze aan de ziekte. Voor de mens is het virus ongevaarlijk.
De AVP breidt zich verder uit in Europa. Momenteel heerst het virus bijvoorbeeld in
de Baltische staten, Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne,
Rusland en België. Verder komt de AVP ook in China voor.
Er bestaat een groot risico, dat de AVP ook naar Duitsland overgebracht wordt.
Dit informatieblad informeert over de risico's voor het overbrengen van het virus en
hoe deze vermeden kunnen worden. Wij vragen om uw medewerking.

Het AVP-virus overleeft niet alleen in het leefmilieu, maar ook in levensmiddelen.
Het kan bijvoorbeeld in ham of worst meerdere maanden besmettelijk
blijven. In levensmiddelen is het ongevoelig voor invriezen, kortstondig
verhitten, pekelen en roken. In het leefmilieu kan de ziekte door direct contact
van dier op dier worden doorgegeven. Ook een indirecte besmetting is mogelijk,
bijv. door besmette kleding, laarzen, gereedschap, voertuigen.
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Er bestaan geen inentingsstoffen en geen behandelingen tegen het virus. De AVP kan
uitsluitend door het doden en vernietigen van besmette varkens worden bestreden.

www.stmuv.bayern.de

ee!
m
p
l
He

alstublieft omdraaien!

!

Zo helpt u de verspreiding van Afrikaanse varkenspest en andere ziektes tegen te gaan:

Neem geen producten of levensmiddelen mee die varkensvlees bevatten
mee naar Duitsland.
Laat geen etensresten in de natuur achter. Wilde zwijnen komen
overal in Duitsland voor.
Gooi meegebrachte etenswaren uitsluitend weg in de daarvoor bedoelde,
gesloten afvalbakken.
Voer dieren niet met overgebleven etensresten.
Reinig en desinfecteer uw schoenen en kleding na een bezoek aan een
boerenbedrijf met dieren.
Reinig en desinfecteer uw werkkleding en gereedschap (bijvoorbeeld voor 		
werkzaamheden in het bos) voor u ze meeneemt naar Duitsland.
Breng jachttrofeeën uitsluitend na een grondige reiniging en desinfectie mee 		
naar Duitsland. U moet in het bezit zijn van een bevestiging van de bevoegde
veterinaire autoriteiten.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!
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