POZOR!
Afriška prašičja kuga (APK) je zelo nevarna nalezljiva bolezen domačih in
divjih prašičev. Od leta 2014, ko se je prvič pojavila v Evropski uniji na
območju Baltskih držav, se je razširila še v nekatere druge države, tako
znotraj Evropske unije kot v sosednje države v regiji.
V Sloveniji zaenkrat še ni bila ugotovljena, vendar pa je tveganje za vnos
bolezni zelo veliko, zato je izrednega pomena dosledno izvajanje
preventivnih ukrepov.

POMEMBNO!

Za obvladovanje bolezni je zelo pomembno, da se čimprej prijavi vsak sum
(vsak najden poginuli ali povožen divji prašič) in se sprejmejo preventivni
ukrepi, s katerimi bi preprečili morebitni prenos bolezni v reje domačih
prašičev. Gozdni delavci in obiskovalci gozda so pri tem ključnega pomena!!!

• Pri divjih prašičih se bolezen skoraj vedno konča s poginom. Zaradi velike stopnje
ogroženosti za APK se vsak najden poginul ali povožen divji prašič smatra kot
sumljiv. Zato je v skladu z Obveznim navodilom
(http://www.afriskaprasicjakuga.si/objava/11/postopek_ob_sumu_bolezni_divji)
obvezna prijava vsakega najdenega
poginulega ali povoženega divjega prašiča
oziroma njegovih ostankov. Vsako tako
najdbo nemudoma sporočite na telefonsko
številko 112. Tudi pri že razpadlih trupih
je še vedno možno opraviti preiskavo na
prisotnost bolezni. Najdenih trupel ne
smete premeščati z mesta najdbe.
• Če ste našli večje število poginulih divjih
prašičev ali če ste pri divjih prašičih
opazili klinične znake bolezni (izčrpanost,
krvavitve iz telesnih odprtin,…) ali
nenavadno obnašanje živali (zaostajanje
za tropom, apatičnost,
dezorientiranost,…), o tem takoj obvestite
Državno središče za nadzor bolezni
(DSNB) na tel. št. 01 300 13 59 ali Center za obveščanje na tel. št. 112.
• Ob prijavi najdbe ali suma natančno navedite lokacijo najdbe oziroma opažanja (če je
le možno, geografske koordinate).
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• Če ste sami rejec prašičev: temeljito očistite oblačila, čevlje in opremo, ki ste jo
nosili v gozdu. Virus APK je zelo odporen in lahko se npr. prenese preko umazanih
škornjev. V vsakem primeru pri delu s prašiči vedno nosite delovno obleko in obutev,
ki je ne uporabljate za druge namene!
• Po stiku z (poginulim) divjim prašičem: temeljito očistite opremo z detergentom in
toplo vodo, nato uporabite razkužilo. Če je mogoče, obleko operite z običajnim
detergentom pri 70 °C. Izogibajte se stikom z domačimi prašiči.
• Psi ne zbolijo za APK, lahko pa prenesejo bolezen na prašiče.
• Tveganja za zdravje ljudi ni!
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