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Środki ostrożności, których należy przestrzegać

1. Nie przywozić żadnych artykułów 
 spożywczych (mięso/wędliny) z regionów  

dotkniętych chorobą.

2. Nie karmić świń i dzików resztkami  
kuchennymi.

3. Wyrzucać wszystkie resztki 
 posiłków do zamykanych 
 pojemników na śmieci.

Afrykański pomór świń 
rozprzestrzenia się 

w Europie!
Walczmy z nim wszyscy wspólnie!

Afrykański pomór świń (ASF) jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń i dzików. 

Choroba rozprzestrzenia się obecnie w Europie!

Jej obecność została stwierdzona po raz pierwszy wśród dzików 
w Belgii we wrześniu 2018 r., jednak została wytępiona (co wymagało 

ogromnych wysiłków i kosztowało miliony euro), ale ryzyko 
ponownego pojawienia się choroby jest bardzo poważne, zagrożenie 

dla Belgii jest realne!

PRZEWOŹNICY



Główne drogi transmisji zachorowań 

Afrykański pomór świń roznoszony 
jest/rozprzestrzenia się w szczególności przez:
• kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami 

(w tym tuszami lub wnętrznościami)
• mięso/wędliny pochodzące od zwierząt 

zakażonych
• zakażone przedmioty, takie jak obuwie, 

odzież, pojazdy, wyposażenie
• osoby, które miały kontakt z zakażonymi  

zwierzętami lub przebywały w regionach  
dotkniętych chorobą

Wirus utrzymuje się przez długi czas w padlinie, 
w otoczeniu oraz w mięsie/wędlinach 
z zakażonych zwierząt (do 105 dni w trzewiach 
i krwi oraz do 300 dni w mięsie suszonym!!!).

Afrykański pomór świń nie jest przenoszony 
na ludzi.
Nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla zdrowia ludzkiego.

Kraje europejskie, w których 
stwierdzone zostały zakażenia 
afrykańskim pomorem świń

Aktualizowana lista krajów, w których stwierdzono zakażenia i dodatkowe informacje 
na temat afrykańskiego pomoru świń: 

http://www.favv-afsca.fgov.be/avp/  
https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest 

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

zwierzęta 
zakażone

zwierzęta receptywne

Mapa obszarów, w których afrykański pomór świń 
występuje u świń i/lub dzików (sytuacja na dzień 
08-07-2022 r.).
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EU ASF Zoning measures
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