Увага! Поширюється африканська чума свиней!
Африканська чума свиней – контагіозна вірусна геморагічна хвороба,
яка перебігає гостро, під гостро, хронічно, й характеризується лихоманкою,
геморагічним діатезом,ціанозом шкірі, некродистрофічними змінами
паренхіматозних органів і високою летальністю.
Специфічних заходів профілактики (щеплення) лікування не існує. У
разі підтвердження спалаху захворювання, служба ветеринарної медицини
проводить карантинні заходи по запобіганню розповсюдження хвороби
шляхом швидкого гуманного, безкровного забою усіх свиней на території, де
спалахнула хвороба, з наступним спаленням трупів тварин, механічної
чистки та дезінфекції приміщень на території утримання свиней. В разі не
повідомлення про підозру на захворювання африканською чумою свиней,
хвороба може швидко поширитись на сусідні господарства, завдаючи
значних економічних збитків внаслідок загибелі свиней.
Щоб оцінити небезпеку поширення АЧС на території України
необхідно звернути увагу на стійке зростання випадків захворювання. Від
2014 року в Україні зафіксовано 359 випадків АЧС, в 2017р. – 163 випадки,
2018р. – 48 випадків. В Миколаївській області з 2015 року зафіксовано 31
випадок. З початку поточного року погіршилась ситуація щодо даного
захворювання в дикій фауні та повторних випадків у смт. Врадіївка та м.
Нова Одеса. В Миколаївській області зафіксовано 4 випадки африканської
чуми свиней: смт. Врадіївка сміттєзвалище - 9 трупів свиней; Вознесенський
район ТОВ «Мисливці та рибалки Білоусівки» - 1 дикий кабан; м. Нова Одеса
приватний сектор – 1 труп та 9 хворих свиней; несанкціоноване
сміттєзвалище в Новоодеському районі – труп дикого кабана.
Звертаємо увагу власників свиногосподарств, домогосподарств, що
вірус африканської чуми свиней дуже високо контагіозний, тому не можна
нехтувати заходами профілактики для недопущення занесення збудника
хвороби. Щоб запобігти занесення вірусу в господарство необхідно
дотримуватися слідуючих правил:
- утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигулу та
контакту з іншими тваринами;
- обслуговувати тварин лише у змінному одязі;
- використовувати окремі засоби догляду та інвентар;
- не дозволяти відвідування тваринницьких приміщень стороннім особам;
- не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних
ветеринарних документів;
- не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин;
- не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти
забою без проварювання.
В разі захворювання чи гибелі свиней негайно звертайтесь до районної
служби ветеринарної медицини. Контактні телефони Вітовської РДЛВМ:
(0512) 64-41-49, 096-22-27-268, 067-12-82-853.

