
AFRYKANSKI POMOR SWIN 
REALNE ZAGROZENIE 

i i i Co to jest afrykaiiski pomor swin? 

Afrykariski pomor swiri (ASF) to szybko szerz^ca si?, zakazna choroba wirusowa, na 
ktor^ podatne swinie domowe oraz dziki. Ludzie nie s^ wrazliwi na zakazenie wirusem 
ASF w z w i ^ k u , z czym choroba ta nie stwarza zagrozenia dla ich zdrowia i zycia. 
Najcz^stszym sposobem zakazenia zwierz^t jest bezposredni lub posredni kontakt ze 
zwierz^tami zakazonymi. W przypadku terenow o wysokim zag^szczeniu gospodarstw 
utrzymuj^cych swinie, rozprzestrzenianie si? wirusa mi^dzy gospodarstwami jest 
stosunkowo latwe za posrednictwem osob odwiedzaj^cych gospodarstwo, j ak rowniez 
przez zakazon^ pasz?, wod?, wyposazenie oraz skarmianie zwierz^t odpadami 
kuchennymi (zlewkami). 
W chwil i obecnej liczne ogniska ASF wystepuj^ na terytor ium Federacji Rosyjskiej, na 
poczqtku sierpnia 2012 roku wyst^pienie tej choroby odnotowano na Ukrainie, a 21 
czerwca br. na Bialorusi. Prawdopodobne przeniesienie choroby na ter5^orium Ukrainy 
nast^pilo poprzez przywiezienie zywnosci z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywaj^ce 
tam na wakacjach. 

W zwi^zku z powyzszym, Glowny Lekarz Weterynarii przypomina 
o surowych procedurach dotycz£^cych wprowadzenia niektorych 

produktow pochodzenia zwierz^cego do UE. 
Wi^cej szczegolow pod linkiem: 

http : / /www.wetgiw.g:ov.pl/index.php?action=szczegolv&m_id=33&kat id= 1515 

J a k rozpoznac afrykahski pomor swin? 
U swin mog^ pojawic si? nast?puj^ce objawy: 

• liczne upadki (obserwuje si? rowniez padni?cia dzikow); 
• sinica skory uszu, brzucha i bokow ciala, drobne, lecz liczne wybroczyny w skorze; 
• dusznosc, pienisty wyplyw z nosa; 
• wyplyw z worka spojowkowego; 
• biegunka, cz?sto z domieszk^ krw i , wymioty; 
• niedowlad zadu; 
• objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mi?sni i skurczow kloniczno-

tonicznych; 
• ronienia. 

Podejrzewasz wyst£tpienie afrykanskiego pomoru swin? 
Posiadacz zwierz^t, ktory zauwazyl objawy nasuwajace podejrzenie choroby zakaznej, 
jest zobowi^any do natychmiastowego zgloszenia podejrzenia choroby (obowi^zek 
ustawowy obwarowany sankcj^ karn^*). Zgloszenie nalezy przekazac do powiatowego 
lekarza weterynarii bezposrednio albo za posrednictwem lekarza weterynarii 
opiekuj^cego si? gospodarstwem lub wlasciwego miejscowo organu samorz^du 
terytorialnego (wojta, burmistrza). 

*zgodttie z ustaw^ z dn ia 11 marca 2 0 0 4 roku o ochronie zdrowia zwierzftt oraz zwa lczaniu chorob z akaznych zwierzqt 
(Dz. U. Nr 69 , poz. 625 z pozn. zm.) 



Zglosiles podejrzenie afrykanskiego pomoru - co dalej? 
Po dokonaniu zgloszenia - do czasu przybycia urzedowego lekarza weterynarii -
posiadacz zwierz^t zobowi^zany jest do: 

• izolacji i strzezenia w gospodarstwie wszystkich przebywaj^cych tam zwierz^t; 
• wstrzymania si? od wywozenia, wynoszenia i zbywania produktow z gospodarstwa, 

w szczegolnosci mi?sa, zwlok zwierz?cych, srodkow Z 3 ^ i e n i a zwierz^t, wody, 
sciolki, nawozow naturalnych; 

• nie wywozenia z gospodarstwa materialu biologicznego (nasienia, komorek 
jajowych, zarodkow); 

• uniemozliwienia dost?pu osobom postronnym do pomieszczen lub miejsc, 
w ktorych znajduj^ si? zwierz?ta podejrzane o zakazenie lub chorob?. 

Przywozona zywnosc zawieraj^ca produkty pochodzenia zwierz^cego 
moze zawierac patogeny powoduJ£^ce niektore choroby zakazne 

zwierz£^t, w tym afrykaiiski pomor swiii. 

Nie pozwolmy, aby choroby zakazne zwierzs^t przedostaly s i^ do UE! 

ZAPAMI^TAJ!!! 
Kraj, w ktorym wysts^pi ASF , narazony jest 

na bardzo duze straty ekonomiczne 
w przemysle mi^snym oraz hodowli, 

powodowane upadkami swin, kosztami 
likwidacji ognisk choroby, a takze 

wstrzymaniem obrotu i eksportu swin, mi^sa 
wieprzowego oraz produktow pozyskiwanych 

od swin. 

Glowny Lekarz Weterynarii 


