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ASF - ZGŁASZANIE PADŁYCH DZIKÓW!

    W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (AFS) – chorobą
nieuleczalną  świń  i  dzików,  zachodzi  konieczność  zgłaszania  padłych  dzików.  Pozwala  to  na  szybką
lokalizację, izolację oraz utylizację tych zwierząt.

    Dlatego też, prosi się mieszkańców o zgłaszanie odnalezionych na terenie miasta i gminy
Siewierz padłych dzików i ich szczątków.

    W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich
szczątków Wojewoda Śląski ustalił następujące zasady:

Starostwa powiatowe oraz urzędy miast i gmin publikują, w tym na swoich stronach internetowych,1.
informację  o  konieczności  zgłaszania  odnalezionych  padłych  dzików  do  powiatowych  centrów
zarządzania  kryzysowego  (PCZK),  działających  na  podstawie  art.  18  ustawy  o  zarządzaniu
kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r., oraz udostępniają niezbędne dane kontaktowe.
Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez PCZK.2.
Powiatowi  lekarze  weterynarii  udostępniają  PCZK  dane  kontaktowe  do  bezpośredniego3.
przekazywania przedmiotowych informacji.
PCZK  niezwłocznie  przekazują  informacje  w  powyższym zakresie  do  właściwego  powiatowego4.
inspektoratu weterynarii.
Sposób  dalszego  postępowania  z  odnalezionymi  padłymi  dzikami  określa  powiatowy  lekarz5.
weterynarii.

    JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

Jeżeli  to  możliwe,  należy  oznakować  miejsce  znalezienia  zwłok  dzika  w  celu  ułatwienia  ich1.
odnalezienia przez właściwe służby.
Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać2.
się do miejsca znalezienia zwłok.
Należy  zgłosić  fakt  znalezienia  padłego  dzika  do  właściwego  miejscowo  powiatowego  lekarza3.
weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub powiadomić o tym fakcie burmistrza Miasta i
Gminy Siewierz. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne
punkty  orientacyjne  lub  współrzędne  GPS),  dane  osoby  zgłaszającej  (w  tym  numer  telefonu
kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych
dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
Należy pamiętać, że osoba, która:4.

miała  kontakt  z  dzikami  na  obszarach  występowania  ASF,  po  powrocie  do  domu  musi
zastosować  środki  higieny  ograniczające  ryzyko  szerzenia  się  ASF,  w  tym odkazić  ręce,
starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po
tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna
wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

    Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia
się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
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