
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnia 29 stycznia
2OL8 r. w sPrawie zagro2enia stad Ezody chlewnej afrykaf,skim pomorem Swirl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier?oniovne informuje o ciqglym
tozprzeslrzenianiu sig afrykanskiego pomoru Sw'in, w szczegolnoSci u dzikow,

Do chwili obecnej choroba rozprzeslrzenila sig na prawie caiych tery.toriach Litwy
(1326 przypadkow u dzikow 2077 r, i 253 w 2O1B), Z,otwy (947 przypadkow u dzikow
w 2O\7 r, i 118 w 2018) i Estonii (637 przypadkow u dzikow w 2QIT r. i 43 w 2018)
Wystspuje lakLe w Republice Czeskrej (2O2 przypadki u dzikow w 2OIT r. i 14 w 2OIB',
Ukrainie (124 ogniska u lrzody chlewnej w 2OI7 r. i B w 2O1B) i Rumunii ( 2 ogniska
w 2OI7 i 2 w 20 18 r,).

Na terytorium Polski od 2014 r. do chwili obecnej stwierdzono 1O7 ognisk choroby
u trzody chlewnej, z tego 87 ognisk w 2017 r, i 3 ogniska w 2OIB r. oraz 1222
przypadkow u dzikow, z tego 741 w 2OI7 r. (334 w listopadzie i grudniu) i 318
ptzypadkow w 2018 r., na terenie powiatow: bialostockiego, sokolskiego, hajnowskiego,
siemiatyckiego, bielskiego, monieckiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego,
sejnenskiego, augustowskiego i grajewskiego w wojewodztwie podlaskim, na terenie
powiatu bialskiego, wlodawskiego, radzynskiego, parczewskiego, lukowskiego
i chelmskiego w wojewodztwie lubelskim, powiatu losickiego, siedleckiego,
legionowskiego, warszawskiego zachodniego, piaseczynskiego, m. st. Warszawa,
nowodworskiego i otwockiego w wojewodztwie mazowieckim oraz powiatu elckiego,
bartoszyckiego i braniewskiego w woj ewodztwie warminsko-mazurskim.

Afrykanski pomor Swin (ASF) jest nieuleczaln4 chorob4 wirusow4 wystgpuj4c4
wyL4cznie u Swin i dzikow. Choroba zwylile przebiega w stadzie bardzo gwaltownie,
z objawami gor4czkt krwotocznej, bardzo hcznymi wybroczynami i wylewami krwawymi
na skorze, dusznosci4, pienistym lub krwawym wlplywem z trosa, czgsto krwaw4
biegunk4 i SmiertelnoSci4 dochodz4c4 do 1OO %, Do zakaien dochodzi poptzez
bezpoSredni kontakt z chorymi Swiniarni lub dzikarni oraz za poSrednictwem zakaionej
PaszY, Sciolki, Srodkow transportu, sprzgtu do obstugi zwterzqt, jak rownieL 2ywnoilct
wyprodukowanej z migsa wieprzowego.

W zwiag'ku z zagroLeniem przeniesienia choroby na obszar wojewodztwa
dolnoSl4skiego hodowcy trzody zobowi4zani sq do stosowania zasad. bioasekuracji
okreSlonych w przekazanych wczeSniej ulotkach, w celu ochrony wlasnych stad przed.
zakaheniem otaz do niezwlocznego zglaszania zwigkszonyclt zachorowan i upadkow Swin
do najbli2szej Iecznicy dla mvierz4t lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Dzier2oniowie.

Ze wzglgdu na to, 2e dziki s4 bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu sie
wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczegoln4
ostroznoSi powinni zachowai mySliwi uczestrticzqcy w polowaniach na te mvierzgla.
MySliwi powinni zwrocic uwage na padnigcia w lesie dzikow i w ka1dyrn przypadku
poinformowai o tym fakcie powiatowego Iekatza weterynarii, przestrzegae zasad.
bioasekuracji w czasie polowania oraz unlkai wchodzenia do chlewni lub wykonywania
prac zwi4zanych z obslug4 Swin minimum przez 72 godziny od. zakonczertiapolowania.

W mvia4ku z sytuacj4 epidemiologicznq w zakresie choroby Inspekcja
Weterynaryl'na pobiera proby od kazdego padtego w lowisku oraz odstrzelonego chorego
dzika, w tym rownie? od dzikow zabitych podczas wypadkow drogowych i innych
zdatzen,

Dodatkowe informacje mozna uzyskai w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Dziet2oniowie, ul Batalionow chlopskich 7 lub pod tel. Nr 7483l2gog i 74g324657
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