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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje o dynarnicznie romvijającej
się sytuacji rozprzestrzeniania wirusa afrykanskiego pomoru świnna terytorium kraju.
Nawiązując do faktu stwierdzenia dodatnich wyników w kierunku tej choroby u znalezionych

padłych dzików na terenie województwa lubuskiego oraz pierwszym przypadkiem na terenie
województwa dolnośląskiego , objęto restrykcjami zwiry,anyrni ze mvaJczaniem ASF część
województwa lubuskiego , dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. W ostatnim czasie
stwierdzono również pierwszy dodatni wynik u dzlka odstrzelonego na terenie powiatu
żyrardowskiego, Bieżąca informacja doĘcząca sytuacji mviązanej z występowaniem
afrykańskiego pomoru świńna terenie kraju znajduje się na stronie Głównego Lekarza
Weterynarii pod linkiem
Nawiązując do obecnej,bardzo niepokojącej sytuacji zwia2anej z występowaniem ASF na
terenie kraju i stwierdzeniem występowania wirusa ASF w odległości33O km od
dotychczasowych stwierdzanych przypadków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach zutraca się z uprzejmą prośbąo przekazanie w sposób mvyczajowo przyjęty
wŚród hodowców świni innych osób zainteresowanych, informacji przypominającej
właŚciwoŚci wirusa, drogi zakażenia wirusem ASF , objawy kliniczne sugerujące
wystąPienie ASF u świńw gospodarstwie oraz podstawowe zasady bioasekuracji, których
Przestrzeganie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykanskiego Pomoru Świń na
teren gospodarstw.

I. Wirus cechuje się ogromną opornościąna czynniki środowiskowe takie

Jak
wysychanie, gnicie, temperatura, zmiana pH:
. mięso mrozone od świń zakużonych wirus przeżywa 1OOO dni,
.
mięsie suszonym - 3OO dni,
. w mięsie solonym - 182 dni,
o Wirus zachowuje właściwościzakażne we knrri, kale, tkankach (nułaszcza
surotugch, niedogotouangch produktach pochodzenia uieprzou)ego, dziczgzng
!!!!!!!!!!!!!!Ą przez długi okres (nawet 3-6 m-cy).
. Obecnośćwirusa w śledzionie zakopanej w ziemi potwierdzono nawet po 27O
dniach!!
ll. Żtódła zakażenia
Choroba rnoże być przenoszona bezpośrednio ze mvierzęcia na zwierzę lub pośrednioprzez
zartieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, d,o wprowadzenia wirusa,
moŻe wystarczyć porz:ucor'a kanapka z wędliną sporządzona z rnięsa chorego d,zika lub świni.
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Szczególnie niebezpieczrLa w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew. Inne źródłazakłżenia
ASF:
. - obecnośćdzikow zakażonych ASFV a w mviązku z tyrn ciągła obecność/presja
wirusa w środowisku(gleba, ściółka),
. - słoma
. - zielonka zanieczyszczonaAsFv,
. - działa]nośćczłowieka
. - zanlieczyszczone wirusem masąmy ro|nicze,
. - pasza niewiadomego pochodzenia,
. - brak zrozumienia i przestrzegania podstawowych zasad bioasekuracji,
. - nielegalny handel zakażonyrni ałvierzętamr,
. - uboczne produkty pochodzenia zulierzęcego zakażone wirusem ASF ( ZAKAZ
SKARMIANIA ZWIE.RZĄT oDPADAMI KUCHENNYMI
!
!
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Obja kliniczne

Okres inkubacji wynosi 4-9 dni, najdłużej 2l dni.

knxrawe na skórze.

krwawymi.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina, iż w przypadku podejrzenia
wystąpienia afrykanskiego pomoru świnw gospodarstwie, zgodnie z art.42 ust. 1 ustaw}r z
dnia 11 marca 2OO4 roku o ochronie zdrow
nxlierząt hodowca trzody chlewnej zobowiązany jest do:

O 1)
O
O
O
O
O

niezuńocznego zawiadomienia o Ęm organu Inspekcji Weterynaryjnej albo
najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ;
2) pozostawienia mvierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych
zulierząt;
3) uniemozliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których
znajdująsię rwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki ztlłierzęce;
4) wstrzymania się od wywożenia, wynoszeniai zbywania produktów, w szczegóIności
mięsa, zwłok zulierzęcych, środków żywienia zulierząt , wody, ściółki,nawozów
naturalnych w rozumieniu przepisów o r'awozach i naulożeniu i innych przedmiotów
znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba;
5) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej mvierząt i zutłok zurierzęcych do
badań i zabiegow weterynaryjnych, atakże udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu
tych organów wyjaśnieńi podawania informacji, które mogą rnieć znaczenie dla
wykrycia choroby i żródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

Powiatowy Lekatz Weterynarii w Skierniewicach przypomina o konieczności
przestrzegania zasad bloasekuracji zawartych w tozpotządzeniu Ministra Rolnictwa i
Ro oju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w zuliązku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń( Dz. U. z 20l8t., poz. 29O ze zln.|
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