Reduceți riscul intrării
Pestei Porcine Africane
(PPA) în Regatul Unit
Pesta porcină africană este o boală care afectează numai porcii, însă are un
impact devastator asupra productivității și capacității unei țări de a vinde
carne de porc, prin urmare este vital să o ținem în afara Regatului Unit.
Trebuie subliniată mai ales importanța biosecurității ca primă linie de apărare
împotriva bolii. Acest lucru este valabil nu doar în incinta fermei, ci și când
călătoriți, mai ales în și din zonele unde a fost confirmată deja prezența PPA.
●● Produsele din carne de porc care
au fost sărate sau uscate, în loc
să fie gătite, pot transmite viruși
precum cel al PPA pentru până la
150 de zile

●● Riscul major este posibilitatea
ca porcii să consume aceste
produse

●● Riscul este maxim în cazul
produselor de carne de porc
care provin din țările unde PPA
este deja prezentă

Este ilegală hrănirea porcilor cu reziduuri alimentare de catering
sau menajere, crude sau preparate
Pentru a reduce riscul:
●● Nu aduceți produse din carne de
porc în incinta fermei
●● Nu hrăniți pisicile sau câinii cu
resturi alimentare, deoarece aceste
animale le-ar putea duce în zonele
unde se află porcii

●● Eliminați reziduurile alimentare
în containere sigure, în circuitul
normal al deșeurilor casnice

●● Asigurați-vă că prietenii sau rudele
care vin în vizită din străinătate sunt
la curent cu riscurile

●● Păstrați alimentele într-o zonă
desemnată de la cantină, unde
există facilități pentru spălarea
mâinilor

PPA a fost confirmată în mai multe țări, inclusiv Rusia, Lituania, Ucraina, Polonia, România,
Belgia, China și Republica Cehă. Aceste zone reprezintă în prezent cel mai mare risc pentru
Regatul Unit
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