UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

Ę PROSIMy UWAŻNIE PRZECzyTAć m
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?
AfiykańsłdpomórśwriffiŁEffiEro]bsżsowa,naktórąchorują
Ludzie Nm SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF`, stąd choroba ta nie stwarza zagrożeri.a
d]a ich zdmwria i życia. Występowarie ASF wśriód dzików stanori jednak bardzo poważne
zagrożenie dla trzody Ćhlemę).. Winis ASF może przez długi czas utrzymywać się
w z"#okach padłych dzików, dlatego powririy być one usuwane ze środoĘriska.
Celem ninięjszęj akęji informaęyjnęj jest wsparcie działań mierzająqych do eliminaęji
wimsa, popizez usuwanie ze środomriska martwych dzików, potenęjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zririmali2uje ryzyko ewentualnęgo
rozprzestrzenienia się choroby, w t)m ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są ś"rinie.

Fhz „dziH padle" należy mzumieć zwłoki dzików (w t3m dzików zabitych w wypadkach
komunikacrinyćh) ś"rieże lub w dowolnym stadium mżkładu, w t3m ró"mież kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli to możliwe, oznakomć miejsce znaleziemia zwłok dzika w celu

-

ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe shiżby;

pcmtrzymać się od dotyhnia zwlok dziJm i pozostawić je w miejscu
znalezienia;
zgłosić flkt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowegło
lekarza wetervnarii
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1ub najbliższej lecznicv wetervnar`rinej lub strażv miejskiei lub miejscowefzo
koła łowieckiefzo: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok

(np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoly
zgłaszającej (w t5m numer telefonu konta]stowego), liczbę znalezionych zwłok
dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan
ewentualnego mżkładu, wyłącznie kości) ;
W związlni z zagrożeniem ASF:

-

w lesie Die woho pozostariać żadnych odpadŁów żymościowych;
należy powstrzymać się od gvy"oły"nia hałasu, Hóry powoqje płoszenie

-

nie spuszczać psów ze smyczy;
należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF,
osobom mąjącym kontaH z dzihmi maŁazi]je się stoso"anie środków

dzików (w t3m używania sprzętów lub pQjazdów powodująqych hałas) ;

hźgieDy niezbędnych do ®gmniczeziia ry:zy]Ea szerzenia się ASF, w tym

-

od±ażanie rąk i obuwia;

należy przestrzegać zasady, że osoba, lstóra znalazła padłego dzika, a tym
samym mogła mieć kontalst z winisem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie,
nie powlnna wchodzić do miejsc, w lftórych utrzymywane są świnie i nie

wylmny"ć czynności zriązanych z obsli]gą świń.
00pracowanowGłównymlnspektomcieWeterynarii.
Za"rierdzil: Paweł Niemczuk- Głóimy Lekarz Weterynarii.

