Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz

Notă de
informare

Evitarea pestei porcine africane
Notă de informare privind pesta porcină africană pentru
călători, transportatori, conducători auto profesioniști,
vânători sau lucrători sezonieri

Pesta porcină africană (PPA) este o infecție virală gravă. Aceasta afectează exclusiv porcii
domestici și porcii mistreți. În aproape toate cazurile, boala conduce la moartea animalelor.
Virusul nu este periculos pentru oameni.
PPA continuă să se răspândească în Europa. În prezent, țările afectate de boală sunt, de exemplu,
Țările Baltice, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Rusia și
Belgia. În plus, au apărut cazuri de PPA și în China.
Există un risc ridicat ca PPA să fie introdusă și în Germania. Această notă informativă oferă date
privind riscurile de introducere, precum și evitarea acestora. Vă solicităm colaborarea.

Virusul PPA supraviețuiește nu numai în natură, ci și în alimente. În șuncă sau cârnați, de exemplu,
acesta poate rămâne contagios luni întregi. În alimente, virusul este rezistent la congelare,
la încălzire de scurtă durată, la conservarea cu sare și la afumare. În natură, boala se transmite
prin contact direct de la animal la animal. Virusul se poate transmite și indirect, de exemplu, prin
îmbrăcăminte, încălțăminte, unelte, vehicule contaminate.
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Nu există niciun vaccin și niciun tratament pentru combaterea acestui virus. PPA poate fi combătută
numai prin sacrificarea și eliminarea în condiții de siguranță a porcilor infestați.
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A se vedea pe verso!
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Puteți fi de ajutor la împiedicarea răspândirii pestei porcine africane
și a altor epidemii, procedând după cum urmează:

Nu aduceți în Germania produse, respectiv
alimente care conțin carne de porc.
Nu lăsați resturi alimentare în natură.
În Germania, trăiesc peste tot porci mistreți.
Vă rugăm să aruncați alimentele aduse numai în
tomberoanele de deșeuri prevăzute în acest scop.
Nu hrăniți niciun animal cu resturi de mâncare.
Curățați-vă și dezinfectați-vă încălțămintea după fiecare
vizită la o fermă agricolă care crește animale de producție.
Curățați-vă și dezinfectați-vă îmbrăcămintea și dispozitivul de lucru
(de exemplu, pentru lucrări forestiere) înainte de transferul în Germania.
Vă rugăm să introduceți trofeele de vânătoare în Germania numai
după o curățare și o dezinfectare temeinică. Trebuie să existe
o confirmare din partea autorității veterinare competente.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru ajutorul acordat!
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