sertéstartók figyelmébe l
FelhÍvom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy vaddisznóban
bejelentett afrikai
sertéspestis megb*tegedések miett rorozott rgyelmet
kell fordítani az egrósz
megyében a se*ésállományok védelmére.

Á védekezésben elsődleges a virus bakerülésének megakadályozása,

melyhez
az alábbi in!ézkedásek sitikségesek a sertésta.tot
.e*.,l'ol,
_ Az állatokat, amennyif lehetséges,
zártan kelt tartani, úgy hogy a sertések
véletlen ill se tudjanak vadd isznóval érintkezn i.
_.|9r|*"set gondozását végző
személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák
eloÍt kézmosást kÖvetöen}t telt Öltdzni.egy olyan órt,i.exub
es teuoeline, amelyet
csak a sertésÓlban és kÖrnyékénhasznát' Á sertesolna
tri*eno belépéselőtt lábbelit
és kezet kell ferttítleníteni.
_ A sertések
etetéséhez, a sertésÓl takarításhoz szÜkséges eszkozÖket
máshol, más
munkákra nem szabad használni.
- tdegeneket, Vagy sertéstartÓ ismerősöket a sertósek közelébe nem
szabad
engedni.

-

SertéshÚs tartalmú ételmiszerek (pl' kolbász, szalámi),
fagyasztott húsokbÓl
származo mosólé, egyéb élelmiszerhütuoet *og'ujbtrentil
se kerÜljÖn

a sertések

takarmányába'
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vaddisznÓk fertŐzödése miatt szántÓfÖldröl, kaszálÓrÓl,
legelöről frissen
betakarÍtotl takarmányt' illetve alornanyagot ne
haszni*ljanak házi sertóseik
ellátására' A szénát és gabonát a beszállítástÓl számítva 30
napig, a szalmát g0
napig kell tárglni felhasználás előtt. Gyakorlatilag
a zöld 1güiilá;y ehtése

tilosl

_

Éló áttatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes
állatorvogi bizonyítvánnyal cllátva
szabad vásárolní! A vásárolt sertéseket az alloniáÁv
iouüi egyedétol el kell kÜlÖníteni'
me g betegszi k, azon na l értes íbe az'á iato
rvosát.
;,|"^:"'té"e
na
egy vagy több sertés hirtelen, minden láthatÓ tünet
nélkül elhullik, ha egy vagy
több. állat öágyadt, nem eszík' |.ára.., gyenge,
bizonytalanul mozog, ha a bőrÖn
vérzésekfigyelhetők meg, a bór voroses *lílásan álszíneződik,
,iáres hányást,
hasmenést látnak, minden_esetben gondolni kell
az atrixaisertéspestis lehetŐségére'
t
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fertőzötté rninősített teríileteken ezeken kívÜl
be kell tartani a tlÉBtu anat
kiadott ,jo sertéstartóí gyakorlat'' etoírásalt és
b- k;llÉil;ieni a járási hivatalba

sertésvásárlási,eladási,levágásiszándékátis'

Amennyiben az állattartó tőle telhetően köereműködött,

a betegséget időben

boje|entette, az elvárh ató já rvá n yvédelm i'á't*;il
;;gteremtette,
kártala n Ítás mel lett történnek aJesetleges

á
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lam i

;arveiyuJoi r*i intézkedések.
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