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PROSIMY VWAŻNIE PRZECZYTAĆ
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JAK posTĘpowAć w pRzypADKu
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIIf.A?

AfrYkański pomór świń (ASF) to grożna choroba wirusowa, na którą chorują
wyŁĄczrrp śwrr*rp t DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrazliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarz a zagrożenia
dla ich zdrowia i żlrcia. Występowanie ASF wśród dńków stanowi jednak bardzo poważme
zagroŻenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrryrnywać się
w nnrłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacfrnej jest wsparcie dzialań zmierzających do eliminacji
Y[rusa, PoPrZęz usuwanie ze Środowiska martwych
- dzików, potencjalnió zakażonych ASF.

Ścisłe Przestrzeganie poniższych zasad, zminirnalińąe ,v"vk"
r"lrr"go
rozPrzesttzenienia się choroby, w tym ryzyko wptowadzenia ASF do "*".rt
gospodarstw,

w których utrzymywane są świnie.

Ptzez ,rdziki Padłe" naileĘ rozurnieć zwłoL<, dztków (w tym dzików zabitych w w5rpadkach
komunikacyjnych) świeze1ub w dowolnJrm stadium tozl<Ladu, w t5rm róvłnież kosCi dzikow.

Jak postępować po znalezieniu padłego ózika?
jeżeli to możIiwe, oznakowaó miejsce znalezienia zwłok dzika w celu
ułatwienia ich odnalęzienia przez właściwesłuzby;
powstrzymaó się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu
znalezienia1'

zgłosió falŃ znalezienia padłego dzika do właściwegomiejscowo powiatowego
lekarza weterynarii lub najblizszej lecznicy weterynaryinei 1rrb
i"i
"tr.ry -rą-"t
lub mieiscowego koła łowieckiego: w trakcie zgŁoszeri" ..t."y-poa"e@*"
znalezienia zlxńok (np. charakterysĘczne p:ullkty orientacyjne lub współrz§dne
GPS), dane osoby zgŁaszającej (w łm numer telefonu kontaktowego), Iiczbę
znalezionych zwŁok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłot< padłych
dzików (stan ewentualnego tozkładu, wyŁącznie kości);
W zutiązkrł z zagtożeniem ASF:
w lesie nie wolno pozostawiaó żadnych odpadków żywnościowych;
naleŻY PowstrzymaĆ się od wywoł5mania hałasu, który powoduje płoszenie
dzików (w łm używania sprzętów lub pojazdów powodująrych hałas);
nie spuszczać psów ze stnyczy;
naleĘ PamiętaĆ, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF,
osobom mającym kontakt z dzikanni nakazuje się stosowanie środków
higienY niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się AsF, w tym
odkażanie rąk i obuwia;
naleĘ przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego d,zlka, a tym
samYm mogła mieĆ kontakt z wirusem ASF, ptzez 72 godziny po tym fakcie,
nie Powinna wch odzić do miejsc, w któryóh utrzyńyw"rró Śą świniei nie
wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
Opracowano w Głównlrrn Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdzlł: Paweł Niemczuk- Główny Lekatz Weterynarii.

