
Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca

Preventívne opatrenia

1. Z postihnutých miest neberte žiadne potraviny 
(mäso/údeniny).

2. Nekŕmte ošípané a diviaky kuchynským odpadom.

3. Všetky zvyšky jedál vyhoďte do uzavretých nádob 
na odpadky.

V Európe sa šíri africký 
mor ošípaných!

Bojujme proti nemu spolu!

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie 
ošípaných a diviakov. 

Choroba sa šíri v Európe.

V Belgicku sa objavil u diviakov v septembri 2018 a bol vyhubený 
(čo si vyžiadalo obrovské úsilie a stálo milióny EUR), ale riziko opätovného objavenia 

je veľmi veľké, Belgicku hrozí reálne nebezpečenstvo!

NOSIČE



Hlavné prostriedky prenosu

AMO môžu prenášať: 
• kontakt s infikovanými ošípanými alebo  

diviakmi (vrátane jatočných tiel alebo 
vnútorností)

• mäso/údeniny z infikovaných zvierat
• kontaminované predmety, ako je obuv, 

oblečenie, vozidlá, vybavenie
• Osoby, ktoré boli v kontakte s  

kontaminovanými zvieratami alebo boli na 
kontaminovaných miestach

Vírus zostáva nákazlivý po dlhú dobu v uhynutých 
zvieratách, v prostredí a v mäse/údeninách z
infikovaných zvierat (do 105 dní vo vnútornostiach a
krvi a do 300 dní v sušenom mäse!).

AMO sa neprenáša na človeka.
Ľudské zdravie nie je vôbec ohrozené.

Krajiny v Európe infikované AMO

Aktualizovaný zoznam infikovaných krajín alebo ďalšie informácie o AMO: 
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

Infikované 
zvieratá

Náchylné zvieratá

Mapa oblastí, kde sa AMO vyskytuje u ošípaných a/
alebo diviakov (stav k 08-07-2022).
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EU ASF Zoning measures
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Restricted zone I
Restricted zone II
Restricted zone III
Infected zone
ASF Restricted zone (protection/surveillance zone)


