АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
По-долу ще намерите линкове към информационен видеоклип, във връзка с
епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по
свинете.
Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска
чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ), като част от провеждащата се информационна кампания, подготвиха
видеоклип, който може да изтеглите тук: https://we.tl/t-wPxYD7kGKC или да видите
тук.
Целта на кампанията е да достигне до широката общественост, да се повиши
информираността на хората в страната по отношение на болестта Африканска чума по
свинете, както и да се запознаят със съветите на компетентните органи, свързани с
разпознаването на заболяването, начините за реакция при съмнение за възникване на
болестта и мерките за справяне и недопускане на разпространението ѝ.
БАБХ припомня, че човешкият фактор е основен за бързото разпространение на
Африканската чума по свинете и превенцията е от съществено значение за
предотвратяването на огромни икономически загуби.
Болестта може да се разпространи както чрез директен контакт със заразени животни,
така и чрез замърсени с вируса транспортни средства, дрехи и обувки на хора, които са
били в контакт със заразени свине, свинско месо, продукти и опаковки от тях,
оборудване, фуражи и други.
БАБХ призовава гражданите да сигнализират за всяко съмнение за възникване на
болестта при домашни и диви свине или за нерегламентиранo движение и търговия на
свинско месо и продукти на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99, на спешен
телефон 112 или в съответната Областна дирекция по безопасност на храните.
Актуална информация за местата с потвърдени случаи на Африканска чума по свинете
в страната и движението на заболяването може да намерите в интерактивната карта,
публикувана на сайта на БАБХ. Информационна брошура с указания и съвети за
ловците, стопаните и гражданите може да прочетете тук (5.3.2019г.). Всичко за
болестта вижте на: https://bit.ly/2u1pmTN.

