АФРИЧКА КУГА СВИОА ЈЕ
ВИРУСНА, ВЕПМА ППАСНА
ЗАРАЗНА БПЛЕСТ
ДПМАЋИХ И ДИВЉИХ
СВИОА!

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВП
ППЉППРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВПДППРИВРЕДЕ
Ресор за ветеринарство

АФРИЧКА КУГА СВИОА

НЕМА ЛИЈЕЧЕОА!
НЕМА ВАКЦИНАЦИЈЕ!
ПБПЉЕВАЈУ СВИОЕ
СВИХ КАТЕГПРИЈА!
УГИНУ СВЕ ПБПЉЕЛЕ
ЖИВПТИОЕ!
ВИРУС АФРИЧКЕ КУГЕ
СВИОА НЕ ПРЕДСТАВЉА
ППАСНПСТ ЗА ЉУДЕ И
ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВПТИОА!

У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ АКС
СПРПВПДИ СЕ УБИЈАОЕ
СВИХ СВИОА НА ИМАОУ!

ПБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА СВИОА
У РАНПМ ПТКРИВАОУ И
СПРИЈЕЧАВАОУ ППЈАВЉИВАОА
АФРИЧКЕ КУГЕ СВИОА

РЕСПР ЗА ВЕТЕРИНАРСТВП
Трг Републике Српске 1, 78000 БАОА ЛУКА
Тел: 387 (0) 51 338-965; Факс: 387 (0) 51 338-886

E-mail: mps@mps.vladars.net
www.vladars.net
август, 2019.

АФРИЧКА КУГА СВИОА
Афричка куга свиоа је виспкп заразна
бплест дпмаћих и дивљих свиоа.
Дивље свиое се сматрају главним
резервпарпм вируса у Африци и
другим ппдручјима гдје се бплест
ендемски ппјављује.
Бплест се шири кпнтактпм заражених
са здравим свиоама, исхранпм свиоа
ппмијама
у
кпјима
има
кпнтаминираних
пстатака
хране,
кпнтаминиранпм хранпм и впдпм,
пдјећпм и пбућпм, кпнтаминираним
предметима и ппремпм, превпзним
средствима, стајоакпм, лешевима
угинулих и закланих живптиоа,
глпдарима, инсектима.
За пвп пбпљеое свиоа не ппстпји
специфична
терапија
нити
имунппрпфилакса.
Предузмите стриктне превентивне
мјере на вашпј фарми и приликпм
тргпвине заштитите ваше свиое и
свиое ваших кпмшија.

Какп се шири
Афричка куга свиоа ?
 кпнтактпм заражених са здравим
свиоама
 исхранпм свиоа ппмијама у кпјима
има кпнтаминираних пстатака
хране
 кпнтаминиранпм хранпм, впдпм
 инфицираним крпељима
 пдјећпм и пбућпм
 кпнтаминираним предметима и
ппремпм
 превпзним средствима
 стајоакпм
 лешевима угинулих и закланих
живптиоа
 глпдарима и птицама
 инсектима.

Превентивне мјере?
 не хранити свиое ппмијама
 избјeгавати пашнп држаое свиоа
 спријечити директан кпнтакт са
дивљим свиоама
 пспбе кпје су биле у кпнтакту са
дивљим свиоама мпрају дпбрп
ппрати и дезинфикпвати пдjећу и
пбућу
 пбавезна пријава сваке бплесне
или угинуле дпмаће или дивље
свиое надлежнпм ветеринару

 ппставити дезбаријере на улазу и
излазу у пбјекат гдjе се држе свиое

Какп преппзнати
афричку кугу свиоа?
 изненаднп угинуће једне и више
свиоа
 губитак апетита
 пптиштенпст
 ппвишена тјелесна температура дп
42°C
 крвареоа пп кпжи (најчешће пп
ушима, оушци, репу, нпгама,
стпмаку и бпчним странама трупа)
 крвав прплив
 ппбачаји
 несигурнпст у хпду
 птежанп
дисаое,
кашљаое,
ппвраћаое

