
INFORMARE CUM SĂ RECUNOAȘTEM 
 PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)

CUM SE TRANSMITE BOALA?
•  Contactul animalelor bolnave cu cele sănătoase;
•  Contactul omului cu animale bolnave și apoi 
   cu animale sănătoase;
•  Sângele, țesuturile, excrețiile și secrețiile 
   provenite de la animale bolnave;
•  Furaje, echipamente, vehicule, persoane CONTAMINATE;
•  PRIN RESTURI ALIMENTARE CONTAMINATE.

CUM PREVENIM TRANSMITEREA BOLII?
Evitați hrănirea porcilor cu resturi alimentare, 
provenite din sursa posibil contaminată cu PPA;
Examinați porcii, zilnic;
Evitați contactul între porcii din diferite gospodării;
Evitați vizitarea altor gospodării unde există porci bolnavi;
Apelați NUMAI la personal autorizat (medici sau tehnicieni 
veterinari) penru diferite tratamente și însămânțări;
Puneți accent pe procedurile DDD (dezinsecție-dezinfecție-deratizare);
Întrebați medicul veterinar care este dezinfectantul cel mai bun;
Raportați medicului veterinar orice semne de boală și nu 
sacri�cați animalele care ar putea � bolnave;
Nu achiziționați animale necrotaliate, din surse neautorizate, 
și care provin din zonele de risc PPA;
Creșteți porcii doar în spații ingrădite, fără posibilitatea de a veni 
în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți 
sau cu alți proprietari de porci domestici.

Temperatură  mai mare de 40° C
(normal 38.6° – 39.5° C)

Porcii sunt apatici, inactivi,
nu mănâncă

Pielea se înroşeşte 
(urechi, cap,  burtă, picioare, părţi laterale)

Porcii se deplasează cu di�cultate
/nu se deplasează și stau întinși

Fecale cu sânge

Moartea animalelor 100 %
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Pesta porcina africana (PPA) este o boală extrem de contagioasă, care afectează porcii domestici și mistreții.  
Boala nu afectează omul însă are o mortalitate de 100% pentru animalele care se îmbolnavesc.

FII INFORMAT! FII RESPONSABIL! AJUTĂ ȘI TU LA ERADICAREA BOLII!

În cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune, se acordă despăgubiri fermierilor. 

RAPORTAȚI DE URGENȚĂ MEDICULUI VETERINAR ORICARE DINTRE SEMNELE DE MAI SUS!!!

NU există TRATAMENT, NU există VACCIN !!!
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