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Az afrikai sertéspestis (ASP) egy súlyos vírusfertőzés. Kizárólag házisertések 

és vaddisznók kapják el a betegséget. A betegség szinte kivétel nélkül halálos 

kimenetelű. A vírus nem veszélyes az emberre.

Az ASP tovább terjed Európában. 2020 őszén a kórokozót első alkalommal 

Németországban is kimutatták. Az afrikai sertéspestis (ASP) továbbá Délkelet-

Ázsiában is fellépett.

Fennáll annak a veszélye, hogy az ASP vírust Bajorország területére is behurcoljá. 

Jelen útmutató a vírus behurcolásának kockázatairól, valamint annak elkerüléséről 

tájékoztat. Ebben kérjük az Ön segítségét. 

A vírus ellen nem létezik oltóanyag vagy kezelés. Az ASP csak a fertőzött sertések 

elpusztításával állítható meg.

Az ASP-vírus nem csak a környezetben képes tovább élni, hanem 

élelmiszerekben is. Például sonkában vagy kolbászban több hónapon át fertőző 

marad. Élelmiszerekben ellenáll a fagyasztásnak, rövid idejű hevítésnek, 

pácolásnak és füstölésnek is. A környezetben az állatok közti közvetlen 

érintkezéssel is átvihető a betegség. Közvetett átvitel is lehetséges, például fertőzött 

ruha, csizma, szerszámok vagy járművek formájában. 
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Az afrikai sertéspestis kitörésének megakadályozása 
 Németországban
Útmutató az afrikai sertéspestisről utazók,  
szállítmányozók, hivatásos sofőrök,  
vadászok vagy szezonmunkások számára
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 • Ne hozzon Németországba sertéshúst tartalmazó termékeket, ill. élelmiszert.

 • Ne hagyjon ételmaradékot a természetben.  
Németország egész területén élnek vaddisznók.

 • Kérjük, kizárólag az arra kijelölt, zárt hulladékgyűjtőkbe  
dobja ki a magával hozott élelmiszert. 

 • Ne etesse az állatokat ételmaradékkal.

 • Tisztítsa meg és fertőtlenítse a cipőjét és a ruháját miután olyan  
üzemben járt, ahol mezőgazdasági haszonállatokat tartanak.

 • Tisztítsa meg és fertőtlenítse a munkaruháját és a (pl. erdei munkálatokhoz  
használt) munkaeszközeit, mielőtt Németországba hozná őket.

 • Csak alaposan megtisztított és fertőtlenített vadásztrófeákat  
hozzon Németországba. Rendelkeznie kell az illetékes  
állatorvosi hatóság által kiállított igazolással.

Ezért, kérjük, hogy segítsen megakadályozni az afrikai sertéspestis 
és más járványok terjedését:!

Nagyon köszönjük megértését és segítségét!
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