ЛОВНИ ТЕРЕНИ В РС
АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е ВИРУСНА, МНОГО
ОПАСНА, ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ПО ДОМАШНИТЕ И ДИВИТЕ
СВИНЕ!
БОЛЕСТТА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЧРЕЗ:
- КОНТАКТ НА ЗАРАЗЕНИ СЪС ЗДРАВИ СВИНЕ;
- ХРАНЕНЕ НА СВИНЕТЕ С ПОМИЯ, В КОЯТО ИМА
КОНТАМИНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ХРАНА;
КОНТАМИНИРАНА ХРАНА, ВОДА;
- ИНФЕКТИРАНИ КЪРЛЕЖИ;
- ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ;
- КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ И ОБОРУДВАНЕ;
- ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;
- ЕСТЕСТВЕН ТОР;
- ТРУПОВЕ НА ЗАГИНАЛИ И ЗАКЛАНИ ЖИВОТНИ;
- ГРИЗАЧИ;
- ИНСЕКТИ.

Епизоотични области на научни
и ветеринарни специализирани
институти в РС

Епизоотични области на научни и
ветеринарни специализирани
институти в РС

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ:
- НЕ ХРАНЕТЕ СВИНЕТЕ С ПОМИЯ;
- НЕ ПУСКАЙТЕ СВИНЕТЕ НА ПАША;
- ПРЕДОТВРАТЕТЕ ДИРЕКТЕН КОНТАКТ НА ДИВИТЕ С
ДОМАШНИТЕ СВИНЕ;
- ЛИЦАТА, КОИТО СА БИЛИ В КОНТАКТ С ДИВИ СВИНЕ
ТРЯБВА ДОБРЕ ДА ДЕЗИНФЕКЦИРАТ ОБЛЕКЛОТО И
ОБУВКИТЕ СИ;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪОБЩЕТЕ НА КОМПЕТЕНТНИЯ
ВЕТЕРИНАР ВСЯКА БОЛНА ИЛИ УМРЯЛА ДОМАШНА ИЛИ
ДИВА СВИНЯ;
- ПОСТАВЕТЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННИ БАРИЕРИ НА ВХОДА И
ИЗХОДА НА ОБЕКТА, В КОЙТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ СВИНЕТЕ.
КАК СЕ РАЗПОЗНАВА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО
СВИНЕТЕ:
НЕНАДЕЙНО УМИРАНЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СВИНЕ;
ЗАГУБА НА АПЕТИТ; УНИНИЕ; ПОВИШЕНА ТЕЛЕСНА
ТЕМПЕРАТУРА ДО 42°С ; КЪРВЕНЕ ОТ КОЖАТА (найчесто на ушите, муцуната, опашката, краката, стомаха и
страните на тялото); КЪРВАВА ДИАРИЯ; АБОРТИ;
НЕСИГУРНОСТ В ДВИЖЕНИЯТА; ЗАТРУДНЕНО ДИШАНЕ;
КАШЛЯНЕ, ПОВРЪЩАНЕ;
ЗАБОЛЯВАТ СВИНЕ ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ!
УМИРАТ ВСИЧКИ БОЛНИ ЖИВОТНИ!
ВИРУСЪТ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НЕ
ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА И ДРУГИ ВИДОВЕ
ЖИВОТНИ
НЯМА ЛЕЧЕНИЕ!
НЯМА ВАКСИНА!
В СЛУЧАЙ НА АЧС СЕ УБИВАТ ВСИЧКИ СВИНЕ В
СТОПАНСТВОТО!

АФРИКАНСКА
ЧУМА ПО
СВИНЕТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
НА ЛОВНИТЕ ТЕРЕНИ И ЛОВЦИТЕ
ЗА РАННОТО ОТКРИВАНЕ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ГОРИТЕ И ВОДИТЕ
ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Начин на съобщаване на болестта
Ползвател на
ловния терен

Ловец

Ветеринарен
инспектор

Ветеринарен инспектор
и
епизоотолог
от
ветеринарния институт

Вземане на проби и изпращане на
проби в лабораторията
Ветерина
рен
инспектор

Съобщава
не на
съмнение

Докладване
за
потвърдено съмнение

Ветеринарна администрация

- Всяко заболяване или смърт на
диви свине задължително трябва
да бъде съобщено на ловния и
ветеринарен инспектор,
компетентен териториално за
ловната зона (с цел вземане на
проби за лабораторно изследване
на АЧС и KЧС);
- От диви свине, убити при
пътнотранспортни произшествия,
също трябва да бъдат взети проби
(парче от далак и сливици) за
лабораторни изследвания на АЧС и
КЧС,
- В ловния терен не оставяйте
хранителни отпадъци, съдържащи
храни от животински произход;
- В стопанствата с домашни свине
е забранено приемането и
отглеждането на диви свине;

- Ако отглеждате домашни свине в
собственото си домакинство / двор,
трябва да смените дрехите и обувките си
всеки път, когато идвате от лов и ловен
терен, преди да пристъпите към поене,
хранене или почистване на собствените
си свине;

- Преценете броя на стадата на дивите

- Имиграцията на диви свине в оградени

- Провеждайте постоянен контрол на
местата за хранене, поене. Системният
им контрол може да даде важна
информация за хода на инфекцията;

ловни стопанства (напр. гатери, места за
размножаване) или преместването на
диви свине в свободната природа (т.нар.
"отворени ловни терени") трябва да се
докладва на компетентния ветеринарен
инспектор.
- Всяка установена болест или смърт в
зоологическите градини задължително
се докладва на компетентния
ветеринарен инспектор;
- Помолете ловците, които идват от
страни, заразени с АЧС, да не насят със
себе си храни, приготвени от месо от
домашни и диви свине. АЧС се предава
често чрез замърсена храна;

- Работниците, работещи в
свинеферми или по-големи
свиневъдни стопанства, които се
занимават с лов, преди да започнат
работата си, са длъжни да докладват
на управителя на фермата, че са
участвали в лов, в който е
забелязано неестествено поведение
или подозрение за болест при
дивите свине,

свине в ловните зони, броя и гъстотата
на популацията на дивите свине в тях
и наблюдавайте тяхното движение и
всяка промяна, защото "изчезването"
- умирането на някои стада диви свине
може да бъде първият сигнал за АЧС;

- Задължително е да се извършва
предписаното наблюдение на болестта
АЧС и КЧС при дивите свине и
съответно е задължително
изпращането на предписания брой
проби от всяка ловна зона на
компетентния ветеринарен институт
през годината;
- При отстрелването на диви свине да
се вземе кръв от сърцето (или ако това
не е възможно, тогава от по-голям
кръвоносен съд на убитата дива
свиня) и задължително парче от
сливиците и далака. След попълването
на Ръководството за анализ на
пробите, пробите трябва да бъдат
предадени на компетентния
ветеринарен институт, от които ще се
извърши анализ за наличието на
причинители на АЧС.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ГОРИТЕ И ВОДИТЕ
ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

