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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ВЕЗИ ПОЈАВЕ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

На подручју насељеног места_________________________,општина________________,
округ____________________појавила се афричка куга свиња ( АКС ) као нарочито опасна заразна
болест домаћих и дивљих свиња. Ова болест није зооноза односно од ње не обољевају људи.
Узрочник АКС је вирус. Често се дешава да је први знак болести губитак апетита , међуитим
најчешће власници нађу угинуле свиње. Код болесних свиња примећује се: повишена
температура,црвенило коже ( најчешће по њушци, ушима, репу, ногама, стомаку и бочно по
слабинама), побачају, потиштеност, несигурност при ходу, отежано дисање, кашљање, повраћање и
крвава пролив.
Вирус, узрочник болести је јако заразан, болест се брзо штити и проузрокује велике
економске губитке.
Болест се шири: контактом болесних са здравим свињама, контаминираном храном, водом
и простирком, инфицираним крпељима, одећом, обућом, контаминираним предметима , опремом,
превозним средствима ( која нису на адекватни начин опрана и дезинфикована а иначе су служила
за превоз свиња), лешевима угинулих или закланих животиња.
У циљу сузбијања и искорењавања ове болести на зараженом и угроженом подручју власници
свиња морају спровести следеће мере:
1.
2.

Доношење решења са о проглашењу газдинства зараженим од АКС као и доношење решења
о проглашењу зараженог и угроженог подручја;
Поштовање свих наређених мера у складу са решењем надлежног органа за заражено и
угрожено подручје;

У складу са донетим решењима:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Све свиње морају бити затворене у објекте/ просторе;
На подручју______________________________________________до дана_______________
ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРОМЕТ СВИХ ЖИВОТИЊА, а свиња до даљег;
Забрањено је одржавање сајмова, догона, изложби и спортских такмичења са животињама;
ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ИСХРАНА СВИЊА ПОМИЈАМА;
Обавезна је хитна пријава ветеринару сваке болесне или угинуле свиње и дивље свиње;
Обавезно постављање дезинфекционих баријера на улазу и излазу објеката у којима се држе
свиње, затим на улазу и излазу са газдинства као и одржавање хигијене на газдинству;
ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ИСПАША СВИЊА И ЊИХОВО ДРЖАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ;

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Онемогућавање директног или индиректног контакта домаћих са дивљим свињама а особе
које су биле у контакту са дивљим свињама морају добро опрати и дезинфиковати одећу и
обућу;
Забрањује се до даљег, клања свиња за потребе сопственог газдинства;
Забрањује се одвожење стајског ђубрива са газдинства;
Забрањује се одвожење меса и производа од меса са зараженог газдинства;
Ограничење кретања људи на и са газдинства;
За детаљније информације одмах се обратити регионалном и локалном кризном центру (
тел.:____________________)

