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Bilgi formu

Afrika domuz hummasını önleyin
Seyahat edenler, nakliyeciler, profesyonel TIR şoförleri,
avcılar veya mevsimlik işçiler için Afrika domuz
humması hakkında bilgi formu

Afrika domuz humması (ASP) ciddi bir virüs enfeksiyonudur. Bu hastalığa sadece evcil ve yabani
domuzlar yakalanır. Hastalığa yakalanan domuzlar hemen her vakada hayatını kaybeder. Bu virüs,
insanlar için tehlikesizdir.
ASP, Avrupa'da da yayılmaktadır. Örneğin Baltık Devletleri, Polonya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan,
Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Belçika, hâlihazırda etkilenen ülkeler arasındadır. ASP bunun
dışında Çin'de de görülmüştür.
ASP'nin Almanya'ya da yayılması konusunda büyük bir tehlike söz konusudur. Bu bilgi formu,
hastalığın yayılma riskleri ve önlenmesi hakkında bilgiler içerir. Bu konuda sizin de yardımınızı
rica ediyoruz.

ASP virüsü sadece doğada değil, gıda maddelerinin içinde de hayatta kalabilir. Örneğin jambon
veya sosislerin içinde bulaşma yeteneğini kaybetmeden aylarca yaşayabilir. Gıdaların
içindeyken donmaya, kısa süreli ısıtmaya, tuzlamaya ve tütsülemeye karşı duyarsızdır.
Hastalık doğada doğrudan temas yoluyla bir hayvandan diğerine aktarılabilir. Örneğin kontamine
olmuş giysiler, çizmeler, aletler ve taşıtlar aracılığıyla dolaylı aktarım da mümkündür.
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Bu virüse karşı herhangi bir aşı ve tedavi yoktur. ASP ile sadece enfekte olmuş domuzlar öldürülerek
ve tehlikesiz bir şekilde imha edilerek savaşılabilir.

www.stmuv.bayern.de

e
Siz dı olun!
ımc
d
r
a
y

Lütfen arka sayfayı çevirin!
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Afrika domuz humması ve diğer hastalıkların yayılmasını
önlemeye şu şekilde yardımcı olabilirsiniz:

Almanya'ya domuz eti içeren ürünler veya gıda maddeleri getirmeyin.
Yemek artıklarını doğada bırakmayın.
Yabani domuzlar Almanya'nın her yerinde mevcuttur.
Getirdiğiniz gıda maddelerini sadece bunun için belirlenmiş
olan kapalı çöp konteynırlarına atın.
Hayvanları yemek artıklarıyla beslemeyin.
Çiftlik hayvanlarının bulunduğu bir işletmeyi ziyaret ettikten sonra
ayakkabılarınızı ve kıyafetlerinizi temizleyin ve dezenfekte edin.
İş kıyafetlerinizi ve ekipmanlarınızı (örneğin orman işçiliğinde kullandığınız kıyafet
ve ekipmanlarınızı) Almanya'ya getirmeden önce temizleyin ve dezenfekte edin.
Avcılık hatıralarını Almanya'ya sadece iyice temizleyip dezenfekte ettikten
sonra getirin. Bunun için yetkili veterinerlik makamından onay alınmalıdır.

Anlayışınız ve yardımlarınız için çok teşekkürler!
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