
UWAGAM! ZAGROZENIE ASF!!!
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC !!!
JAK POST^POWAC W PRZYPADKU

ZNALEZIENIA PADLEGO DZIKA?

Afrykariski pomor swiri (ASF) to grozna choroba wirusowa, na ktor^ choruja.
WYLACZNIE SWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SA wrazliwi na zakazenie wirusem ASF, stad choroba ta nie stwarza zagrozenia
dla ich zdrowia i zycia. Wystepowanie ASF wsrod dzikow stanowi jednak bardzo powazne
zagrozenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF moze przez dlugi czas utrzymywac sie
w zwlokach padlych dzikow, dlatego powinny bye one usuwane ze srodowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie dzialari zmierzajacych do eliminacji
wirusa, poprzez usuwanie ze srodowiska martwych dzikow, potencjalnie zakazonych ASF.
Scisle przestrzeganie ponizszych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego
rozprzestrzenienia sie choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w ktorych utrzymywane sa^ swinie.

Przez ,,dziki padle" nalezy rozumiec zwloki dzikow (w tym dzikow zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) swieze lub w dowolnym stadium rozkladu, w tym rowniez kosci dzikow.

Jak postepowac po znalezieniu padlego dzika?
jezeli to mozliwe, oznakowac miejsce znalezienia zwlok dzika w celu
ulatwienia ich odnalezienia przez wlasciwe sluzby;
powstrzymac sie od dotykania zwlok dzika i pozostawic je w miejscu
znalezienia;
zglosic fakt znalezienia padlego dzika do wlasciwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii lub najblizszej lecznicy weterynaryi'nei lub strazy miejskiei
lub miejscowego kola lowieckiego: w trakcie zgloszenia nalezy podac miejsce
znalezienia zwlok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub wspolrzedne
GPS), dane osoby zglaszajacej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbe
znalezionych zwlok dzikow w danym miejscu, ewentualnie stan zwlok padlych
dzikow (stan ewentualnego rozkladu, wylacznie kosci);

W zwia.zku z zagrozeniem ASF:
w lesie nie wolno pozostawiac zadnych odpadkow zywnosciowych;
nalezy powstrzymac sie od wywolywania halasu, ktdry powoduje ploszenie
dzikow (w tym uzy^vania sprzetow lub pojazdow powoduj^cych halas);
nie spuszczac psow ze smyczy;
nalezy pamietac, iz zgodnie z prawem, na obszarach wystepowania ASF,
osobom maja.cym kontakt z dzikami nakazuje sie stosowanie srodkow
higieny niezbednych do ograniczenia ryzyka szerzenia sie ASF, w tym
odkazanie ra.k i obuwia;
nalezy przestrzegac zasady, ze osoba, ktora znalazla padlego dzika, a tym
samym mogla miec kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie,
nie powinna wchodzic do miejsc, w ktorych utrzymywane sa^ swinie i nie
wykonywac czynnosci zwia.zanych z obsluga^ swin.
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