AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

Africký mor ošípaných sa prenáša aj z polí s melónmi, kukuricou či zeleninou! / Az afrikai
sertéspestis akár dinnye, kukorica és zöldség mezőről is tovább terjed!

SVK:

V stredu zasadala Národná expertná skupina na boj proti AMO. V rámci opatrení na boj proti
rozšíreniu nákazy riešila nielen opatrenia pre poľovníkov, chovateľov, ale aj pre verejnosť.
Jedným z najčastejších šíriteľov tohto ochorenia s úmrtnosťou 90%, čo sa dá prirovnať v ľudskej
ríši k Ebole, je totiž práve človek. NA ČO SI DÁVAŤ POZOR?

- POZOR! Každé pole v rizikových oblastiach - v a v okolí Trebišovského okresu je potenciálne
riziko, pretože sú to ohrozené zóny, kde je predpokladaný výskyt nakazených diviakov, ktoré
tam môžu zanechať vírus.
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- POZOR! Drobnochovatelia by sa mali pri zabezpečovaní krmiva vyhýbať nákupu krmiva z
oblastí postihnutým AMO.

- POZOR! Aj zbytky po ovocí, či zelenine z neohradených polí môžu byť infekčné. Nedávajte
ošípaným napríklad melónové šupy, kukuricu, zemiaky, či zbytky zeleniny, pri ktorých si nie ste
100% istí o tom, že boli vypestované v oblasti zabezpečenej proti prístupu diviakov.

- POZOR! Vyhýbajte sa pohybu na poliach v oblastiach s výskytom AMO na severe Maďarska a
v Trebišovskom okrese a v okolitých oblastiach. Diviak je schopný za noc prejsť niekoľko
desiatok kilometrov!

- POZOR! Slama, ktorou podstieľate ošípané, musí byť aspoň 4 mesiace izolovaná v priestore,
kde sa nemôže dostať diviak. Do tejto doby v nej môže vírus prežívať.

- A HLAVNE! Dodržujte pri chove veterinárne hygienické a sanitárne opatrenia - umyte sa pred
vstupom do chlievu a používajte vyčistené oblečenie, v ktorom ste sa nepohybovali v
potenciálne rizikových oblastiach - polia, lesy, lúky, či akcie s mäsovými výrobkami.
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P.S. Vírus AMO dokáže zničiť len tepelné opracovanie. Dať výrobok kúpený v zahraničí do
mrazničky NEPOMÁHA! Infekčný bude aj po viac ako roku!

HU:

Szerdán ülésezett az AMO ellen küzdő nemzeti szakértő csoport. A betegség elterjedésének
leküzdésére irányuló intézkedéseiben nemcsak a vadászok, tenyésztők, hanem a nyilvánosság
számára tett intézkedésekkel is foglalkozott. A betegség egyik leggyakoribb terjesztője,
amelynek halálozási aránya 90%, és összehasonlítható az Ebola-val , maga az ember. MIRE
VIGYÁZZANAK?

- FIGYELEM! A veszélyeztetett területeken – Zemplén megye és környékén - található minden
mező potenciális kockázatot jelent, mivel veszélyeztetett övezetek, ahol a fertőzött vaddisznók
várhatóan otthagynak egy vírust.
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- FIGYELEM! Kisebb tenyésztőknek kerülniük kell a takarmányok vásárlását az AMO által
érintett területeken.

- FIGYELEM! Még a maradék gyümölcs- vagy zöldségmaradványok az ültetvényekből is
fertőzőek lehetnek. Például ne adjon sertéseknek dinnyehéjat, a kukorica, burgonya vagy a más
növényi maradékokat, amennyiben nem 100% -ban biztosak abban, hogy vaddisznó
hozzáférhetőségétől védett területen termesztették őket.

- FIGYELEM! Kerülje el a mozgatást olyan területeken, mezőkön, ahol az AMO jelen van főleg
Magyarország északi részén, valamint a Zemplén megye kerületeiben és a környező
területeken. A vaddisznó képes több tíz kilométerre sétálni egy éjszaka alatt!

- FIGYELEM! A sertésekhez használt szalmát legalább 4 hónapig el kell szigetelni olyan helyen,
ahová vaddisznó nem juthat be. Addig, amíg a vírus fennmaradhat benne.

- És főleg! Kövesse az állattenyésztési és egészségügyi óvintézkedéseket – mosakodjon le
mielőtt belép az istállóba, és használjon tiszta ruházatot, amelyben nem mozgott potenciálisan
veszélyeztetett területeken - mezők, erdők, rétek és húsokkal való manipuláció után.
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MEGJEGYZÉS: Csak a magas hőkezelés képes megsemmisíteni az AMO - vírust. A külföldön
megvásárolt termék behelyezése a fagyasztóba NEM segít. Több mint egy év után is fertőző
lesz!
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