Африканська чума свиней: що потрібно знати власникам тварин
Для недопущення занесення збудника африканської чуми свиней в особистих
господарствах:
1. Приміщення повинно бути закритим, без доступу сторонніх;
2. Перед входом обладнати дезкилимки, які регулярно зволожувати дезрозчином;
3. Заходити та доглядати за свинями треба у змінному одязі та взутті;
4. Приміщення де утримуються свині регулярно треба прибирати, проводити
дезінфекцію, знищувати гризунів;
5. Не згодовувати свиням харчові відходи без попередньої термічної обробки
(кип`ятіння понад 30 хвилин);
6. Не використовувати для напування тварин воду з річок, що течуть через лісові
масиви, де можуть знаходитись дикі кабани;
7. Не купувати м’ясні продукти на стихійних ринках;
8. Не купувати тварин у невстановлених для цього місцях, без супровідних
ветеринарних та ідентифікаційних документів;
9. Забій тварин проводити лише після клінічного огляду державним лікарем
ветеринарної медицини;
10.Без нагальної потреби не відвідувати регіони (населені пункти), де підтверджено
наявність захворювання;
11.У разі виникнення захворювання (загибелі) свиней, негайно інформувати
фахівців державної служби ветеринарної медицини за місцем вашого
проживання.
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Заходи щодо профілактики та ліквідації Африканської чуми свиней у
господарствах діяльність яких пов’язана з вирощуванням, утриманням,
реалізацією живих свиней
Для недопущення занесення збудника АЧС у господарства діяльність яких
пов’язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живих свиней,
забезпечити:
Повну огорожу господарства;
Неможливість входу сторонніх осіб та заїзду транспорту не пов`язанного з
обслуговуванням господарства;
Ідентифікацію наявних тварин;
Поділ території на зони: виробничу та адміністративно-господарську;
Персонал достатньою кількістю спецодягу, спецвзуття, інвентарю, обладнання,
їх маркування;
Прання та дезінфекцію спецодягу і спецвзуття;

7. Вхід у виробничу зону господарства лише через постійно діючий
санпропускник;
8. В’їзд автотранспорту лише через дезбар`єр;
9. Цілодобову охорону та чергування;
10. Наявність дезкилимків (ванночок) перед входом у всі приміщення;
11.Заборону винесення спецодягу та спецвзуття за межі господарства;
12.Закріплення за кожним окремим відділом (цехом) окремого обслуговуючого
персоналу;
13.Передбачення контрактом відсутність свиней в особистих підсобних
господарствах громадян, що обслуговують господарство;
14.Заборону утримання на території господарства собак (крім сторожових), котів та
тварин інших видів, включаючи птахів;
15.Заборону ветеринарним лікарям, що обслуговують господарство, обслуговувати
тварин в особистих підсобних господарствах;
16.Наявність внутрішньогосподарського автотранспорту для забезпечення
технологічних процесів у виробничій зоні;
17.Наявність забійно-санітарного пункту;
18.Наявність спецавтотранспорту для вивезення трупів тварин та відходів забою на
ветсанутильзавод;
19.Порядок переміщення тварин;
20.Профілактичний карантин тварин. Порядок постановки та зняття з карантину;
21.Завантаження тварин проводити з рампи розміщеної на лінії демаркації
господарства без в’їзду транспорту на територію;
22.Дослідження кормів, води в державних лабораторіях ветеринарної медицини;
23.Повідомлення державної служби ветеринарної медицини про випадки
підвищеної загибелі тварин та проведення досліджень загинувших тварин
(біоматеріалу) в державних лабораторіях ветеринарної медицини;
24.Термічну обробку кормів;
25.Дослідження на якість дезінфекції приміщень перед переведенням в них тварин;
26.Дотримання зоогігієнічних вимог та санітарних розривів;
27.Знезараження відходів виробництва (гній, стічні води).
-

