
Afrykański pomór świń to śmiertelnie niebezpieczna choroba wirusowa, która roznosi się łatwo 
wśród świń poprzez bezpośredni kontakt z zarażonymi zwierzętami lub z ich wydzielinami 
ustrojowymi (wydzielina z nosa, ślina, odchody, krew) lub tkankami (mięso). Wirus przenosi się 
również pośrednio, przez kontakt ze skażonymi obiektami takimi jak pojazdy, sprzęt, obuwie i 
odzież. Ludzie nie ulegają zarażeniu, lecz mogą przenosić wirusy na zwierzęta poprzez skażone 
urządzenia, żywność i odzież. 

Działania przyczyniające się do roznoszenia wirusa:

• Niewłaściwe czyszczenie kół ciężarówek i ładowni.

• Kontakt z zarażonymi świniami, żywymi lub martwymi, 

zarówno domowymi, jak i dzikimi. 

• Niewłaściwa utylizacja świńskich tuszy.

• Karmienie świń odpadami żywnościowymi.

• Niewłaściwe zagospodarowanie (potencjalnie) 

zarażonego mięsa wieprzowego (np. mięso peklowane 

lub produkty wędzone).

Dobre praktyki dla firm transportowych dla 

uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa ASF. 

Wszelkie obiekty skażone wirusem ASF takie jak odzież, 

pojazdy i inny sprzęt mogą przenosić wirusa. Dlatego 

zalecamy podjęcie następujących działań higienicznych 

niezwłocznie po wykryciu ASF w kraju, w którym 

prowadzicie działalność: 

1. Mycie rąk przed i po wizycie na fermie trzody.

2.  Noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia na 

fermie, należy pamiętać o dezynfekcji odzieży i obuwia 

po wizycie na fermie. 

3.  Czyszczenie i dezynfekcja pojazdów i sprzętu przed 

i po wizycie na fermie; należy pamiętać o usunięciu 

wszelkiego materiału organicznego przed dezynfekcją! 

Pojazdy i sprzęt obejmują: koła ciężarówek i ładownie, 

miotły używane do czyszczenia ładowni i węże 

używane do wyładunku pasz. 

4.  Nie wolno zabierać z fermy żadnych towarów, takich jak 

big bagi, puste opakowania i (opakowane) pasze dla 

zwierząt, które miały kontakt ze zwierzętami. 

Więcej informacji: European Commission, EFSA
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Zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
wirusa afrykańskiego pomoru świń

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/african-swine-fever


Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń

Fioletowy PRZYCISK, aby zobaczyć mapę epidemii. 

Kraje wysokiego ryzyka w Europie

Legenda do ilustracji:

Restricted zone I

Restricted zone II

Restricted zone III

Infected zone 

ASF Restricted zone (protection/surveillance zone)

Data ilustracji: styczeń 2021

Jeśli znajdziesz martwego dzika, nigdy go nie dotykaj; 
zgłoś swoje odkrycie do lokalnych władz. 

Skontaktuj się z lokalnymi władzami
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