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Precauții de luat

1. Nu aduceţi niciun fel de alimente (carne/mezeluri) 
din zonele afectate.

2. Nu hrăniți porcii și mistreții cu resturi de la 
bucătărie.

3. Aruncați toate resturile de mâncare în pubele bine 
închise.

Pesta porcină africană se 
răspândește în Europa!

Să luptăm împreună!

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală extrem de 
contagioasă a porcilor și mistreților. 

Boala se răspândește rapid în Europa.

A ajuns în Belgia, la mistreți, în septembrie 2018 și a putut fi 
eradicată (ceea ce a necesitat eforturi enorme și a costat milioane de euro), 

dar riscul unei reapariții este cât se poate de prezent, pericolul este real pentru Belgia!

TRANSPORTATORI



Principalele căi de transmitere

PPA se poate transmite prin:
• contact cu porcii sau mistreții infectați  

(inclusiv carcase sau viscere)
• carne/mezeluri provenind de la animalele 

infectate
• obiecte contaminate precum pantofi,  

îmbrăcăminte, vehicule, echipamente
• persoane care au avut contact cu animale 

contaminate sau au fost în locuri contaminate

Virusul rămâne contagios o perioadă îndelungată 
în cadavrele animalelor, mediu şi carne/mezeluri
provenite de la animale infectate (până la 105 zile
în viscere şi sânge şi până la 300 zile în carnea
uscată!!!).

PPA nu se transmite la om.
Nu există niciun risc pentru sănătatea umană.
 

Țările din Europa în care există  
focare de PPA

Pentru lista actualizată a țărilor cu focare sau pentru mai multe informații despre PPA: 
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

Animale 
infectate

Animale receptive

Harta zonelor în care PPA este prezentă 
la porci și/sau mistreți (situația din 08-07-2022).
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