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Afrykański pomór świń (ASP) to poważna infekcja wirusowa. Chorują na nią 

wyłącznie świnie domowe i dziki. W prawie każdym przypadku dochodzi do 

śmierci zwierzęcia. Dla ludzi wirus jest nieszkodliwy.

ASP nadal rozprzestrzenia się w Europie. Jesienią 2020 r. po raz pierwszy 

stwierdzono występowanie tego czynnika zakaźnego także w Niemczech. Ponadto 

ASF występuje również w Azji Południowo-Wschodniej.

Istnieje duże ryzyko, że ASP pojawi się także w Bawarii. Niniejszy biuletyn zawiera 

informacje dotyczące ryzyka przeniesienia choroby, jak również zasady jej unikania. 

Prosimy Państwa o współpracę. 

Nie istnieje żadna szczepionka lub metoda leczenia choroby. ASP można zwalczać 

tylko poprzez eliminowanie i nieszkodliwe usuwanie zainfekowanych świń.

Wirus ASP potrafi przetrwać nie tylko w środowisku, lecz także w żywności. Może 

on pozostawać np. w szynce lub w kiełbasie przez kilka miesięcy, zachowując 

zdolność zarażania. W żywności wirus jest niewrażliwy na mrożenie, 

krótkotrwałe ogrzewanie, peklowanie i wędzenie. W środowisku choroba może 

być przenoszona przez bezpośredni kontakt zwierzęcia ze zwierzęciem. Możliwe jest 

także pośrednie przenoszenie wirusa, np. poprzez skażoną odzież, obuwie, narzędzia, 

pojazdy. 
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Zasady zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń

Biuletyn informacyjny dotyczący afrykańskiego pomoru  
świń dla podróżnych, przewoźników, zawodowych  
kierowców, myśliwych lub pracowników sezonowych
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 • Prosimy nie przywozić do Niemiec żadnych wyrobów lub  
produktów spożywczych zawierających wieprzowinę.

 • Prosimy nie zostawiać nigdzie resztek jedzenia w środowisku naturalnym.  
Dziki występują powszechnie w całych Niemczech.

 • Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do przewidzianych  
w tym celu, zamykanych koszy na śmieci. 

 • Prosimy nie karmić zwierząt resztkami jedzenia.

 • Prosimy dokładnie wyczyścić oraz zdezynfekować obuwie i odzież po  
wizycie w zakładzie przetwarzającym mięso zwierząt użytkowych.

 • Prosimy dokładnie wyczyścić oraz zdezynfekować odzież i narzędzia robocze  
(np. wykorzystywane do prac leśnych) przed ich przewiezieniem do Niemiec.

 • Prosimy przewozić do Niemiec wszelkie trofea myśliwskie wyłącznie  
po dokładnym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu. Wymagane jest  
zaświadczenie wydane przez właściwy urząd weterynaryjny.

W taki sposób pomogą Państwo zapobiegać rozprzestrzenianiu się  
afrykańskiego pomoru świń i innych chorób:!

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i współpracę!
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