УВАГА! АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
Африканська чума свиней (АЧС) – високо контагіозне вірусне
захворювання домашніх і диких свиней, яке викликається ДНК-вірусом.
Вакцин і ветеринарних препаратів, що захищають від цієї хвороби, не існує.
Вірус надзвичайно стійкий до високої температури і може зберігатися
місяцями в тушах свиней, крові, фекаліях, у замороженому чи копченому
м’ясі.
Останнім часом ускладнилась і дедалі погіршується епізоотична
ситуація в світі щодо АЧС свиней, зокрема в Росії (з початку року виявлено
145 випадків захворювання на АЧС), в Білорусії офіційно зареєстровано 2
випадки африканської чуми свиней.
Тому зросла та зберігається загроза заносу цієї хвороби на територію
України та Чернігівської області.
Шляхи зараження африканською чумою свиней (АЧС).
Свині інфікуються не лише контактуючи з хворими тваринами, а й
через корми, пасовища, забруднений транспорт, у якому перевозяться хворі
тварини. Комахи, хижі птахи, звірі та домашні тварини можуть бути
переносниками вірусу, м’ясопродукти від хворих тварин є фактором
розповсюдження збудника. Людина цим захворюванням не хворіє.
Щоб максимально запобігти зараженню своїх тварин вам
необхідно дотримуватись наступних правил:
- Тримайте тварин у закритих приміщеннях і не випускайте їх на
вигули.
- Обов’язково повідомте про наявність у вас свиней свого
дільничного лікаря ветеринарної медицини, який зробить щеплення тварині
проти класичної чуми свиней (безкоштовно).
- Закуповуйте доброякісні корми лише на офіційних ринках та
вимагайте від продавців супровідні документи, що гарантують якість,
безпечність та місце походження корму.
- Не згодовуйте тваринам корми без попередньої термічної обробки.
- Регулярно здійснюйте обробку ваших тварин проти комах та кліщів.
- Регулярно та комплексно боріться з мишовидними гризунами.
- Зберігайте високу культуру господарювання, не намагайтеся
несанкціоновано перевозити живих та забитих тварин без ветдокументів.
- Здійснюйте подвірний забій тільки з дозволу державної служби
ветеринарної медицини.
- По можливості утримуйтесь від приватних поїздок до країн та зон, в
яких зареєстровано африканську чуму свиней, ні в якому разі не перевозьте з
неї тварин та продукцію тваринного походження.
- Ні в якому разі не купуйте м'ясо або сало на стихійних ринках чи в
місцях несанкціонованої торгівлі, воно може бути небезпечним !!!
ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ! При найменших ознаках захворювання
свиней у ваших господарствах, а також про всі випадки просимо терміново

повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській
області за номерами 95-83-29, 3-01-19, 601-994, 601-883 або за телефонами в
районах і містах:
Райони, міста Номери телефонів

1

Бахмацький

(0235) 2-14-73

2

Бобровицький

(0232) 2-31-71, 2-17-82

3

Борзнянський

(0253) 2-14-63, 2-17-86

4

Варвинський

(0236) 2-12-34

5

Городнянський

(0245) 2-60-25, 2-19-58

6

Ічнянський

(0233) 2-53-37

7

Козелецький

(0246) 2-15-92

8

Коропський

(0256) 2-15-35

9

Корюківський

(0257) 2-26-84

10

Куликівський

(0243) 2-24-05

11

Менський

(0244) 2-36-61, 2-19-87 (суб., нед.)

12

Ніжинський

(0231) 5-41-89

13

Н-Сіверський

(0258) 2-17-43

14

Носівський

(0242) 2-17-31

15

Прилуцький

(0237) 5-25-80, 4-41-72

16

Ріпкинський

(0241) 2-16-58

17

Семенівський

(0259) 2-12-64, 2-13-90

18

Сосницький

(0255) 2-11-56, 2-03-60

19

Срібнянський

(0239) 2-61-21

20

Талалаївський

(0234) 2-51-01, 2-15-35

21

Чернігівський

723-241

22

Щорський

(0254) 2-12-17

23

м.Ніжин

(0231) 5-16-89

24

м.Прилуки

(0237) 3-86-78, 3-86-29

25

м.Чернігів

95-29-14

