
 ПРЕВОЗВАЧИ

Федерална агенция за безопасност на хранителната верига

Предпазни мерки, които трябва да вземете

1. Не приемайте никакви хранителни 
 продукти (месо/колбаси) от засегнатите райони.

2. Не хранете прасетата и дивите свине с кухненски 
отпадъци.

3. Изхвърляйте всички остатъци от храна в 
 затворени контейнери.

Африканската чума по 
свинете се 

разпространява в Европа!
Нека се борим заедно!

Африканската чума по свинете (АЧС) е силно заразна вирусна 
болест по прасетата и дивите свине. 

Заболяването се разпространява в Европа.

То се появи в Белгия през септември 2018 г. при диви прасета и 
беше успешно изкоренено (което изискваше огромни усилия и 

струваше милиони евро), но рискът от повторна поява е много голям, опасността е 
реална за Белгия!



Основни пътища на предаване

АЧС може да се предава чрез:
• контакт със заразени прасета или 

диви свине (включително трупове или 
вътрешности)

• месо/колбаси от заразени животни
• замърсени предмети като обувки, дрехи, 

превозни средства, оборудване.
• хора, които са имали контакт със заразени 

животни или са били на заразени места.

Вирусът остава заразен дълго време в мъртви
животни, в околната среда и в месо/колбаси
от заразени животни (до 105 дни във
вътрешностите и кръвта и до 300 дни в 
изсушено месо!!!).

АЧС не се предава на хората.
Няма риск за човешкото здраве.

Държави, заразени с АЧС в Европа

За актуализиран списък на заразените държави или за повече информация относно АЧС: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/  

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

Заразени 
животни

Възприемчиви животни

Карта на районите, в които АЧС е налична при 
прасета и/или диви свине 
(състояние към 08-07-2022 г.).
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