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POZOR!

POMEMBNO!
• Virus APK je zelo odporen in dolgo obstojen v prehranskih 

izdelkih, ki izvirajo od prašičev.

• Prašiči, ki pojedo okuženo hrano, se okužijo tudi sami. 

• Ostankov hrane ne odvrzite v naravo – lahko jih pojedo 
divji prašiči in se okužijo!

• V Sloveniji je prepovedano krmljenje pomij prašičem!

• Posebno tveganje predstavljajo izdelki domače proizvodnje 
iz okuženih območij. V Slovenijo vnašajte le hrano, ki je 
bila proizvedena v kontroliranih postopkih!

• Če ste rejec prašičev ali lovec: temeljito očistite obleko, 
obutev in opremo, ki (če) ste jo uporabljali na okuženih 
območjih – virus APK je zelo odporen in se lahko prenese 
z različnimi predmeti, npr. z umazano obutvijo.

• Če delate na kmetiji v Sloveniji, kjer redijo živali, 
uporabljajte delovno obleko in obutev, ki je namenjena le 
za to! Izogibajte se neposrednemu stiku s prašiči na 
gospodarstvu!

• Če naletite na poginulega divjega prašiča, se ga ne 
dotikajte, ampak takoj o tem obvestite svojega 
delodajalca! 

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.

Bolezen za ljudi ni nevarna. Pojav bolezni v Sloveniji bi imel katastrofalne 
posledice tako za kmetijstvo kot za gospodarstvo.

Z upoštevanjem in izvajanjem biovarnostnih ukrepov je mogoče preprečiti 
oziroma zmanjšati tveganje za vnos oziroma prenos bolezni iz okuženih 
držav v Slovenijo. 

Delavci v kmetijstvu, ki prihajajo iz držav, kjer je prisotna APK, lahko v veliki 
meri pripomorejo k preprečevanju prenosa APK.

S sofinanciranjem Evropske unije
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AVERTIZARE!

AVERTIZARE!
• Virusul PPA este foarte rezistent și poate persista mult timp în 

produsele alimentare obţinute din carne de porc.

• Porcii, care au consumat furaje infectate, se infectează și ele. 

• Nu aruncaţi resturi de alimente în natură - acestea pot fi consumate 
de mistreţi, care vor fi astfel infectaţi!

• În Slovenia, este interzisă hrănirea porcilor cu resturi alimentare!

• Un risc special îl reprezintă produsele, din producţia internă, 
provenite din zonele infectate. Ar trebui să introduceţi în Slovenia 
numai produse alimentare care au fost obţinute în cadrul unor 
proceduri controlate!

• Dacă sunteţi crescător de porci sau vânător: trebuie să curăţaţi 
temeinic hainele, încălţămintea și echipamentele pe care le-aţi 
utilizat în zonele infectate - virusul PPA este foarterezistent și poate 
fi transferat prin intermediul a  diferite obiecte, de ex. încălţăminte 
murdară.

• Dacă lucraţi într-o fermă din Slovenia, unde sunt ţinute animale, 
trebuie să folosiţi îmbrăcăminte și încălţăminte de lucru, care sunt 
destinate numai acestui scop! Trebuie să evitaţi orice contact direct 
cu porcii din exploataţia agricolă!

• Dacă găsiţi un mistreţ, nu-l atingeţi, și informaţi imediat angajatorul!

Pesta porcină africană (PPA) este o boală infecţioasă extrem de periculoasă 
la porcii domestici și la mistreţii sălbatici. Începând cu 2014, când a apărut 
initial in UE, în ţările baltice, boala s-a difuzat și în alte state membre, la fel și 
în ţările invecinate.

PPA nu reprezintă un risc de sănătate pentru oameni. Apariţia PPA în Slovenia 
ar avea consecinţe catastrofale în agricultură și economie. 

Prin urmărirea strictă și punerea în aplicare a măsurilor de siguranţă biologică, 
este posibil să se evite și să se reducă riscul de introducere sau transmitere a 
PPA din ţările infectate în Slovenia.

Lucrătorii din agricultură, care vin din ţări în care PPA este prezentă, pot 
contribui în mare măsură la prevenirea răspândirii și transmiterii PPA. 

Co-finanțat de Uniunea Europeană
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