
Hogyan csökkenthető 
az Afrikai sertéspestis 
Egyesült Királyságot 
elérésének kockázata

 ● A főtt termékekkel szemben, 
a sós vagy szárított termékek, 
150 napig kiterjedő időszakon  
át tudnak ASP vírust hordozni

 ● A legfőbb kockázat abból  
a lehetőségből ered, hogy a 
disznók megeszik ezeket 
a termékeket

 ● A legnagyobb kockázatot azok a 
termékek jelentik, amelyek olyan 
országokból származnak, ahol 
jelen van az ASP

 ● Ne hozzon sertés termékeket  
a farmra

 ● Ne etesse a macskákat és a 
kutyákat hulladékkal, mivel 
ezeket be tudják vinni a disznók 
területére

Az Afrikai sertéspestis egy olyan betegség, amely csak sertéseket érint, de iszonyatosan 
pusztító hatása van a termelékenységre, és az ország hús értékesítési potenciáljára, tehát 
életbevágó, hogy ne kerüljön be az Egyesült Királyságba. A biobiztonságot a legfontosabb 
hangsúlyozni, mert ez a betegség elleni első védelmi vonal. Ez nemcsak a farmokra 
vonatkozik, hanem az utazásra is, és főleg az olyan területekre való beutazásra, és olyan 
területekről való kiutazásra, ahol már megerősítették a sertéspestist.

A kockázat csökkentése érdekében:

Az Afrikai sertéspestist számos országban konfirmálták, mint például Oroszország, 
Litvánia, Ukrajna, Lengyelország, Belgium, Románia és a Cseh Köztársaság. Ezek a 
területek jelentik jelenleg a legnagyobb kockázatot az Egyesült Királyság számára. 

Illegális, nyers vagy főtt vendéglátói, illetve konyhai hulladékkal etetni a disznókat 

Miközben a Mezőgazdasági és Kertészeti Fejlesztési Igazgatóság megpróbálja 
biztosítani, hogy az ebben a dokumentumban található információk, a nyomtatás 
idején pontosak, erre vonatkozóan azonban semmilyen garanciát nem nyújt, 
és a Mezőgazdasági és Kertészeti Fejlesztési Igazgatóság, a jog által engedett 
legnagyobb mértékben semmilyen felelősséget nem vállal bármilyen módon 
okozott, illetve olyan közvetlenül vagy közvetve elszenvedett veszteségért, kárért 
és sérülésért (beletartozik ebbe a gondatlanság által okozott is), amely az ebbe a 
dokumentumba belefoglalt, vagy kihagyott információkkal kapcsolatos.  
A kereskedelmi nevekre (márkákra) illetve szabadalmazott termékekre való 
utalás, annak megemlítése nélkül, hogy ezek védettek, nem jelenti azt, hogy 
védelem nélkülinek tekinthetők, és így megengedett az általános felhasználásuk.  
Nem szándékozott bármely megnevezett termék jóváhagyása, vagy bármilyen 
más nem megnevezett termék alternatíva magában értendő kritizálása.
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További információt az alábbi 
címen kaphat:
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 @AHDB_Pork

 ● Az ételhulladékot, biztonságos 
edényekben távolítsa 
el az általános lakóhelyi 
hulladékgyűjtésen keresztül

 ● Az élelmet az erre kijelölt, 
kézmosási szolgáltatásokkal 
rendelkező kantin területen tárolja

 ● Győződjön meg arról, hogy a 
külföldről látogató barátok és 
család tudatában van ezeknek  
a kockázatoknak
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