Rekomendacje FACE dla myśliwych
dotyczące przygotowań do i zwalczania afrykańskiego pomoru świń
(ASF) w terenie
Myśliwi: przed wystąpieniem ASF
Baza wiedzy:


Należy uzyskać informacje od krajowych związków łowieckich i/lub stosownych organów władzy na
temat:
o objawów klinicznych lub innych sposobów monitorowania ASF u dzików,
o zarządzania populacją w celu zapobiegania ASF,
o środków bezpieczeństwa biologicznego, patrz także poradnik Światowej Organizacji Zdrowia
Zwierząt (OIE), rozdziały 4 i 5.

Komunikaty:


Należy dopilnować, aby wszystkie zainteresowane strony na danym obszarze łowieckim były
poinformowane o chorobie oraz należy współpracować z nimi w realizacji stosownych działań:
o leśnicy: w związku z ASF istnieje możliwość wprowadzenia zakazu polowań na obszarach,
gdzie występuje potrzeba zarządzania populacją zwierząt kopytnych (w związku z tym
zakazem mogą powiększyć się szkody wyrządzone przez gatunki),
o rolnicy: konieczność zastosowania środków bezpieczeństwa biologicznego.
o turyści: należy poinformować turystów o ryzyku rozprzestrzeniania się ASF.

Populacje dzików:




Należy podjąć próby monitorowania populacji, współpracując z innymi zainteresowanymi stronami
i/lub władzami.
o skontaktować się z odpowiednimi organami w przypadku podejrzenia, że zwierzęta zostały
zarażone wirusem ASF.
Należy wdrożyć strategie zgodne z krajowymi i międzynarodowymi rekomendacjami zmniejszania
populacji dzików.

Bezpieczeństwo biologiczne:




Gdy doszło do kontaktu z dzikiem należy podjąć niezbędne środki ostrożności związane z
bezpieczeństwem biologicznym:
o nie odwiedzać gospodarstw hodujących świnie domowe przez 48 godzin.
o regularnie czyścić miejsce i wszelkie narzędzia stosowane do oprzątania zwierząt
(z wykorzystaniem zatwierdzonych środków czyszczących).
Zachować niezbędne środki bezpieczeństwa biologicznego w drodze do i z miejsc występowania
wirusa:
o nie przynosić ze sobą produktów pochodzących od dzików (np. mięsa, oręża),

o



zdezynfekować wszystkie materiały, które miały kontakt z dzikiem (z wykorzystaniem
zatwierdzonych środków czyszczących).
Przystosować działania łowieckie/obwód łowiecki do wystąpienia wirusa ASF
o przygotować do wdrożenia wytyczne/zasady wydane przez krajowy związek łowiecki/
stosowne władze,
o sprawdzić stan posiadania niezbędnych narzędzi do wdrożenia środków bezpieczeństwa
biologicznego.

Myśliwi: po wystąpieniu ASF
Wiedza:


Należy dbać o bieżące aktualizacje informacji dotyczących ASF, dzielić się z innymi własnymi
doświadczeniami oraz wnioskami, szczególnie z krajowym związkiem łowieckim/ stosowymi
władzami.

Komunikaty:



Należy poinformować wszystkie zainteresowane strony o niebezpieczeństwach związanych z ASF oraz
zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.
Należy informować o środkach, które aktualnie są wdrażane i dążyć do zawiązywania współpracy
przy wzmacnianiu ich efektów.

Populacja dzika:



Należy wdrożyć środki mające na celu zmniejszenie populacji dzików na terenach wolnych od
wirusa ASF oraz, gdzie możliwe, wzmacniać inne działania na terenach już zajętych przez wirus ASF:
o dowiedzieć się u stosownych władz, jakie środki muszą być wdrożone.
Ważne jest prowadzenie ciągłego monitoringu, a usuwanie padliny uważa się za niezbędne,
ponieważ ASF utrzymuje się w środowisku przez długi czas:
o zaproponować stosownym władzom wsparcie w przeprowadzaniu tych zadań.

Bezpieczeństwo biologiczne:



Należy upewnić się, że posiadane umiejętności oraz wyposażenie są gotowe do wykorzystania do
wdrożenia środków bezpieczeństwa biologicznego.
Podczas polowań lub przy podejmowaniu wszelkich innych czynności, które mogłyby zwiększyć
ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ASF, należy zastosować wszystkie niezbędne środki
bezpieczeństwa biologicznego, a także zwrócić na to uwagę wszystkim zaangażowanym stronom.

