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Afrykański pomór świń to jedna z najpoważniejszych chorób zakaźnych trzody chlewnej! 
Choroba ta jest nieuleczalna. Całe pogłowie trzody chlewnej powinno zostać zutylizowane, a 
miejsce utrzymywania świń zdezynfekowane i opróżnione ze wszystkich zwierząt zgodnie z 
wymaganiami oficjalnych organów. 

 

1. Zapoznaj się ze specyficznymi cechami wirusa ASF  

 WIRUS JEST BARDZO TRWAŁY: przez wiele miesięcy może przetrwać w mięsie i produktach mięsnych 

(wędzona kiełbasa, szynka), w tym w mięsie dzika, w wydzielinach i płynach ustrojowych (krew, odchody, 
mocz, ślina) oraz przez lata w mięsie zamrożonym.  

 WIRUS JEST BARDZO OPORNY NA LECZENIE: wirus ulega dezaktywacji tylko przy oddziaływaniu na 

niego substancjami, których poziom pH jest niższy niż 4 lub wyższy niż 13,5, albo temperaturą powyżej 
60ºC przez minimum 3 minuty. 

2. Pamiętaj, skąd pochodzi wirus 

 Rozprzestrzenił się ze wschodu – z Rosji, Białorusi, Ukrainy – i dotarł do Polski i krajów nadbałtyckich. 

 W Estonii i na Litwie sytuacja stała się krytyczna: martwe dziki są znajdowane w okolicy w każdym 
tygodniu, a wirus rozprzestrzenił się na wielu dużych fermach trzody chlewnej.   

3. Pamiętaj, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus   

 Wirus dostaje się na fermę trzody chlewnej wraz z zarażonym mięsem lub produktami mięsnymi, takimi 
jak mięso dzika, kiełbasa oraz wieprzowina wędzona, gotowana lub surowa (z krajów ASF).  

 Wraz z pozostałościami zakażonych produktów i odchodów oraz płynów ustrojowych (krew, odchody, 
mocz, ślina) wirus przenosi się na obuwie, odzież, narzędzia robocze lub środki transportu i tym 
sposobem rozprzestrzenia się na terenie fermy.   

     4. Dowiedz się, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie fermy trzody 
chlewnej  

 Trzeba zorganizować pomieszczenie kwarantanny, stosować specjalną ochronną odzież roboczą, myć i 

dezynfekować ręce przed wejściem do chlewni. 

 Nigdy nie należy podawać świniom pozostałości paszy. 

     5. Jeżeli jedziesz do kraju, w którym zarejestrowano przypadki zachorowań na ASF:   

 nie odwiedzaj ferm trzody chlewnej; 

 nie bierz udziału w polowaniach na dziki; 

 nie przywoź mięsa lub mięsnych produktów do Finlandii; 

 po przybyciu do Finlandii jak najszybciej odwiedź saunę; 

 przed wizytą na fermie trzody chlewnej w Finlandii powinno upłynąć 48 godzin; 

 jeżeli jeździłeś własnym samochodem, to po przybyciu do Finlandii odstaw samochód do myjni i wybierz program 

mycia auta od dołu oraz zamów dezynfekcję dywaników samochodowych. 

Właściciel fermy/kierownik prac powinien zapoznać z niniejszymi zasadami wszystkich pracowników 

etatowych oraz pracowników tymczasowych na zastępstwie.  

 

 

Podejmij działania, aby zapobiec afrykańskiemu 

pomorowi świń! 

Informacje dla pracowników fermy trzody 

chlewnej 

Muistilista         

 

 

 

 

 


