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Ostrzeżenia przed ASF również w cieszyńskim
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Afrykański Pomór Świń (ASF) to choroba zakaźna wirusowa, na którą podatne są dziki i
świnie domowe. Zakażenie przebiega powoli i dotyka dużą część zwierząt w stadzie a
śmiertelność to nawet 100%. Chociaż powiat cieszyński nie jest obszarem zagrożonym,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie wydał ulotkę informacyjną, która wskazuje, jak
postępować w przypadkach podejrzenia zarażenia ASF.
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Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajduje się aktualizowana mapa, na której zaznaczono
obszary zagrożone ASF i obszary, w których wprowadzono związane z tym restrykcje (link do mapy tutaj). Powiat
cieszyński aktualnie nie został uwzględniony, jako obszar ochronny, obszar objęty ograniczeniami lub obszar
zagrożenia, jednak o chorobie mówi się na terenie całego kraju i w każdej jego części należy zachować odpowiednią
czujność.
Jak wyjaśnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie, ludzie nie są wrażliwy na zakażenie wirusem ASF, choroba nie
stanowi więc zagrożenia dla ich zdrowia i życia. ASF powoduje jednak duże straty dla hodowców trzody chlewnej. Na
terenie powiatu cieszyńskiego znajdują się lasy, w których tłumnie występują dziki. To właśnie one najczęściej są
odpowiedzialne za rozprzestrzenianie choroby. W zwłokach padłych dzików wirus ASF może utrzymywać się długo, w
związku z czym należy usuwać je ze środowiska. Stąd właśnie ogólnopolska akcja informacyjna.
- Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez
usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych
zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF

do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w
tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym
również kości dzików – poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii.
W związku z zagrożeniem ASF w lesie nie wolno pozostawiać odpadków żywnościowych. Nie należy również płoszyć
zwierzyny przez powodowanie hałasu i spuszczanie psów ze smyczy. Po kontakcie z wirusem ASF (domniemanym,
np. przez kontakt z padłym dzikiem) przez 72 godziny nie powinno wchodzić się do miejsc, w których trzymane są
świnie.
W przypadku znalezienia padłego dzika należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika (w miarę możliwości), w
celu ułatwienia znalezienia ich odpowiednim służbom. Nie należy dotykać ani przesuwać zwłok dzika. Należy zgłosić
również fakt znalezienia padłego dzika do powiatowego lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej,
straży miejskiej lub koła łowieckiego.
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