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Nahláste podozrivé prípady veterinárnemu lekárovi.
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Čo je to africký mor ošípaných?
Africký mor ošípaných (AMO) je veľmi nákazlivé ochorenie
postihujúce ošípané a diviaky.
Pre zdravie ľudí je neškodný, no pre ošípané má zvyčajne
fatálne následky.
V období od roku 2016 až do júna 2020 v Európe v dôsledku
ochorenia AMO utratili 1,3 milióna ošípaných.
V súčasnosti neexistuje žiadna vakcína ani liek na AMO.
Prevencia, detekcia a hlásenie podozrivých prípadov sú kľúčové
pre zastavenie tejto ničivej choroby.

Ako sa AMO šíri?
 Priamym kontaktom medzi infikovanými
ošípanými alebo diviakmi
?

Kontrolný zoznam
pre chovateľov
ošípaných v
súvislosti s AMO

Zabráňte
šíreniu

 Čistite si odev a obuv
 Dezinfikujte svoje
vybavenie
 Zabráňte kontaktu
diviakov s vašimi
ošípanými

 Nepriamym kontaktom prostredníctvom
kontaminovanej potravy, napríklad zvyškami jedla,
krmiva alebo odpadkov

 Uhryznutím od infikovaných kliešťov
 Kontaktom s kontaminovaným vybavením,
napríklad odevom, poľnohospodárskym
vybavením alebo vozidlami

Rozpoznajte
príznaky

 Horúčka
 Strata chuti do jedla
alebo hmotnosti
 Strata energie
 Zvracanie
 Hnačka
 Začervenanie kože

#Stop ASF

www.efsa.europa.eu/StopASF/#/sk/

Dôveryhodná veda pre bezpečné potraviny

Nahláste
podozrivé
prípady

Ak spozorujete
podozrivé prípady,
obráťte sa na
miestneho veterinára.

