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MATERIAL INFORMATIV CU PRIVIRE LA PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc.
Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele sănătoase fiind respectarea unor măsuri de protecție
pentru a preveni venirea în contact a acestora cu cele bolnave sau cu vectorii purtători ai virusului pestei porcine africane.

Cum se manifestă pesta porcină africană ?

Nu există semne clare care să indice boala. Semnele pot fi atribuite și altor boli, dar se pot observa la porcii bolnavi
semne, ca:
- Pierderea pofta de mâncare;
- Au urechile și coada lăsate în jos, pete roșii în jurul urechilor și pe abdomen;
- Stare generală proastă, cu febră puternică;
- Evoluție mortală în 2-10 zile.

Pentru a vă proteja porcii de acestă boală, vă recomandăm să respectați următoarele reguli:

A. În ferme amenajate pentru creșterea animalelor :

- Respectarea regimului de biosecuritate a unităților (împrejmuire corectă, dezinfector rutier, pietonal, vestiar filtru,
echipament de protecție obligatoriu) ;
- Respectarea conditiilor privind angajarea personalului muncitor și circulația persoanelor în ferme(angajații permanenți,
cu carnetele de sănătate vizate la zi, fără să posede animale în gospodăria proprie, vizitatorii numai cu respectarea
regimului de filtru) ;
- Controlul circulației vehiculelor, furajelor, produselor și altor obiecte în și din fermele de porcine;
- Controlul introducerii de noi efective de animale în aceste ferme și respectarea regimului de carantină profilactică
pentru animalele noi introduse;
- Efectuarea în permanență a lucrarilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
- Asigurarea inspecției zilnice a efectivelor de animale de către medicul veterinar prin examene clinice și necropsii la
mortalități, în vederea depistării la timp a primelor suspiciuni de boală;
- Supravegherea efectivelor de animale din efectivele gospodăriei populației pe o rază de cel puțin 3km, în jurul fermelor
( zona de protecție) în vederea depistării precoce a îmbolnăvirilor la acestea.

B. În sectorul gospodăriei populației se va urmări :

- Limitarea circulației animalelor și interdicția scoaterii porcilor din gospodării sau lăsarea liberă a acestora în localități;
- Evitarea contactului porcilor din gospodării cu animalele sălbatice care pot fi purtătoare de virus;
- Inspecții periodice prin examene clinice și necropsii la animalele moarte în acest sector în vederea depistării precoce a
cazurilor de îmbolnăviri;
- Interzicerea hrănirii porcilor cu resturi menajere și produse de origine animală;
- Interzicerea mișcării din și în afara județului a tuturor speciilor de animale fără aviz sanitar veterninar;
- Interzicerea participării la târgurile de animale.
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DACĂ AVEȚI ORICE SUSPICIUNE, ANUNȚAȚI DE URGENȚĂ MEDICUL VETERINAR!
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