
Se rt6sta rtok fi gyel m6 be !

A nyfri, (iszimez(igazd.ashgi munkflatokra teliintettel felhivom a sert6start6 gazd{*;"figyelm6t, hogy a

vaddiszn6ban el6fordul6 afrikai sert6spestis nregbeteged6sek miatt fokozott figyelmLet kell forditani a

hirzi sertdsrillomdnvok v6delm6re. A f.ertfiziltt vaddiszn6val val6 6rintkez6s lehet6s6ge miatt :r

mezfgazdas:igi teriiletek, az onnan szhrma:26 term6kek 6ri6si vesz6lyt jelentenek, jelenthetneh

sert6seinkre.

A v6dekez6sben elsddleges c6l 6s feladat a virus bekeriil6s6nek megakad,{iyotzhsa a hfzisert6s
fllomfnyokba, melyhez az alSbbi int6zked6sek sziiks6gesek a sert6starttik r6sz6r6l:
- Az |llatokat, amennyire lehets6ges, zitrtan k.ell tartani, ,igy hogy a sert6sek v6letleniil se tudjanalr

vaddiszn6val se kozvetleniil, se kozvetve 6rintkez;ni.

- Sertesek gondozdsdt vegzo szem6lynek a sert6srlllom6nnyal kapcsolatos munkdk elottk.ezmosS:st kovet6en

6t kell oltcizni egy olyan oltoz6kbe 6s ldbbelibe, amelyet csak a sertesr5lban 6s krirny6k6n hasznfl. Ar

serl6s6lba tcjrl6n6 beldpds el6tt l6bbelit 6s kezet kell fert6tleniteni.
- A sert6sek etet6sdtrez, a sertds6l takarit6shoz r;ziiksdges eszkcizciket m6sho1, m6s munk6kra nem szabacl

haszn6lni^

- Idegeneket, vagy sertest tart6 ismerosoket a seft,5sek kozeldbe nem szabad engedni.

- Sertdslrus tartalmir 6lelmiszerek (pl. kolb6sz, szal6mt), fagyasztotL hirsokb6l szttrmazo mos6l6, egy6b

6lelmiszerhulladek rndg v6letlentil se keriiljon a sr:rt6sek takarm6ny6ba, ez s'.zigonian tilos.
- A vaddiszn6k ferf6zfdfise miatt szfnt6fiildrr6l, kasz6l616l, legel616l betakaritott t,akarmfnyt illetve
alomanyagot frissen ne hasznfljanak h6zi sert6seik elldtdsirra. Sz6las takarm6nyt 6s gabon6t tr

beszdllit6stSl szdmilnra 30 napig, a szalmitt 90 narpig kell t6rolni felhasznillds elott. Zilldttkarmdny etet6se

tilos! (Termdszetesen ez vonatkozik a learatott kukoricat6bl6k bcirrg6sz6se sor6n osszegyrijtcitt kukoric6ra

is!) A takarmdnfr 6s az alomanyagot elktilcinftve zdrtan throljftk, biztositsfk, hogy a vadon 6lo 5llatok ne

fdrienek hozz6.

- plo attutot csak sertds sz6llit6lev6llel 6s drv6nyes 6llatorvosi brzonyitvdnnyal ell6tva szabad v6s6rolni! h
v6s6rolt serl6seket az,ilIlomdny tobbi egyed6tol el kell kiiloniteni.
- Ha sert6se megbetegszik, azonnal6rtesitse az fllatorvos6t.
Ha egy vagy tdbb sertds hirtelen, minden l6that6 tiinet ndlktil elhullik, ha egy vagy tcibb illlatbdgyadt, nem

eszik, l6zas, gyenge, brzonytalanul mozog, ha a b6ron v6rz6sek figyelhetok meg, a bor vorcises lil6san

elszinezodik, v6res h6ny6st, hasmenest l6tnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sert6spestis

lehetos6g6re.

- A vaddiszn6kban megrillapitott afrikai sertdspestis miatt fert6zdtt6 min6sitett teriileteken fentieken

trilmenoen be kell tartani a NEBIH d.ltal kiadott ,,.16 serldstartoi gyakorlat" ell6ir6sait 6s be kell jelenteni a

j6r6si hivatalba sert6s v6s6rl6si, elad6si, lev6g6si szfndek6t is.

Felhivom a figyelmet, hogy hazink sert6sfgazatflnak megv6d6se 6rdek6ben a betegs6g legkisebll

gyanrija eset6n is a legszigorribb m6don jfr el az f,llategilszs6giigyi hat6s6g, ebbe brele6rtve egy adott

sert6sdllomfny megel6z6si c6lb6l tiirt6n6 felszdrmol6sft is.

Amennyiben 
^z 

i'Jlattartf t6le elvdrhat6an kiizremtikOdiitt, a betegs6get iddben bejelentette, alz

elvfrhat6 jfrvfnlw6delmi zflrtsitgot megterenrtette, az esetleges j:frvdnyv6delmi in,t6zked6sek dllami
kfrtalanit{s mellett tiirt6nnek.
A betegs69 hdzisert,6s fllom{nyokba tiirt6n6 behurcolfs:inak megakadflyozdsa, a ha.t6kony v6dekez6st

segitendd a hat6sfgi dllatorvosok, szolgfltat6 dllatorvosok a sz{iks6ges m6rt6kben fert6tlenit6szert is

tudnak az Sllattart6k szdmf ra biztositani. Keress6k rillatorvosukat!

A jftrvftny aktudlis hLirei valamint a betegseggel kapcsolatos hasznos inform6ci6k az al6bbi, folyamatosan

frissiilo weboldalon eldrhetoek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai.-seftespestis
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