
UWAGATII ZAGROZENIE ASFI ! I

PRoSIMY vwNŻNIE PRzEczYTAc I|I

JAK PosTĘPowAĆ w PRzYPADKU
ZNALEZIENIA PADŁEGo DZII#'A?

Afrykański pomór świń (ASF) to grożna choroba wirusowa, na którą chorują
vrYł.ĄczNrp Śwrrrp t DZIKI.

Ludzie NIE sĄ wrażIiwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia i Ęcia. Występowanie ASF wŚród dzków stanowi jednak bardzo powa,żne
zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus AsF może ptzez długi czas utrzyrrrywac się
w zutŁokach padĘch dzików, dlatego powinny być one usuwane ze Środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie dziaŁań zmierzających do eliminacji
wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjaLnie zakażonych ASF.Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad' zminirrralizuje ryZyko ewentualnego
rozprzesttzenienia się choroby, w Ęm ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są Świnie.

Przez ,rdziki padłe'' naleĘ rozumieć zwłoki dzików (w Wm dzlków zabiĘdn w wypadkach
komunikacyjnych) Świeże lub w dowolnym stadium rozkład:u, w tym również kosci dzit<ow.

Jalr postępować po znalezieniu padłego dzika,?
jeżeli to mozliwe, oznakowaó miejsce znalezienia zwłok dzika w celu
ułatwienia ich odnalezie nia przez właściwe służby;
powstrzymaó się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu
znalezienia;
zgłosió fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatoweqo
lekarza weterynarii lub najblizszej lecznic]r weterynaryjnej lub straąv miejskiej
lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia naleĘ pod'.ać miejsce
znaJezienia zwŁok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne
GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), Iiczbę
znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zvłłok padĘch
dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie koŚci);

W związkrl z zagrożeniem ASF:
w lesie nie wolno pozostawiaó żadnych odpadków żywnościoułych;
należy powstrzymać się od w5rwoływania hałasu, który powoduje płoszenie
dzików (w tym uffiania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
nie spuszczaó psów ze srnyczy;
naleĘ pamiętać, iŻ zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF,
osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków
higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szetzettia się AsF' w tym
odkażanie rąk i obuwia;
na(eĘ ptzestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym
samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, ptzez 72 godziny po tym fakcie,
nie powinna wchodzió do miejscl W których utrzym5rwane są świnie i nie
ur5lkonyrwaó czynności związanycln z obsługą świń.
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