
TIWAGAIIT ZAGR:OaENIE ASFI I I

PRosrMY vwAZNrE PRzuczyTec ttt
JAK PosrEPowAd w PRTnIPADKU

ZN ALEZIENIA PADI,EG O DZIKA?

Afrykanski pomor Swin (ASF) to gro1na choroba wirusowa, na ktor4 choruj4
TITYI,ACZNIE SWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE S^q wra2liwi na zaka2enie wirusem ASF, st4d choroba ta nie stwarza zagro2enia
dla ich zdrowia i Lycia. Wystgpowanie ASF wSrod dzikow stanowi jednak bardzo powa2ne
zagro2enie dla trzody chlewnej. Wirus ASF mo2e przez dlugi czas utrzyrrrywac sie
w zurNokach padtych dzikow, dlatego powinny byi one usuwane ze Srodowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie dzialan zmierzajqcych do eliminacji
wirusa, poprzez usuwanie ze srodowiska martwych dzikow, potencjalnie zakahonych ASF.
Scisle przestrzeganie poni|szyclt zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego
rozprzestrzenienia sie choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w ktorych utrzymywane sA Swinie.

Przez ,rdziki padlett nalezy rozumiec zuiloL<t dzikow (w tym dzikow zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) Swie2e lub w dowolnym stadium rozkladu, w tym rownieL koSci dzikow.

Jak postgpowa6 po znralezieniu padlego dzilla?
jeieIi to rnoLliwe, oznakowa6 miejsce znalezienia zwlok dzika w celu
ulatwienia ich odnalezie nia przez wlaSciwe struzby;
powstrzymad sie od dotykania zwNok dzika i pozostawic je w miejscu
znalezienia;
zglosi6 fakt znalezienia padlego dzika do wlaSciwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii lub najblizszej lecznicy weterynaryjnej lub strazv mie-iskiej
lub miejscowego kola lowieckiego: w trakcie zgloszenia nale?y podai miejsce
znalezienia zwhok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub wspolrzgdne
GPS), dane osoby zgNaszaj4cej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbg
znalezionyc}e zwNok dzikow w danym miejscu, ewentualnie stan zwNok padlych
dzlkow (stan ewentualnego rozkNadu, wyN4cznie koSci);

W zwi4zka z zagto2eniem ASF:
w lesie nie wolno pozostawia6 2adnych odpadk6w 2ywno3ciourych;
nale4y powstrzyma6 sig od wywolywania halasu, kt6ry powoduje ploszenie
dzikGlw (w tym u2ywania sprzgtow lub pojazdow powoduj4cych halas);

naleiry pamigtac, i2 zgodnte z prawem, na obszarach wystgpowania ASF,
osobom maj4cym kontakt z dzikami nakazuje sig stosowanie 6rodk6w
higieny niezbgdnych do ogtaniczenia ryzyka szerzetria sig ASF, w tym
odka2anie r4k i obuwia;
nale?y przestrzegac zasady, 2e osoba, ktora znalazNa padlego dzIka, a tym
samym mogla miei kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie,
nie powinna wchodzid do miejsc, w kt6rych utrzym5rwane s4 Swinie i nie
urykonywad czynno6ci zwi zanych z obslug4 Swifi.
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