
 

  

#Stop ASF
Веродостојна наука за безбедна храна

Заштита на нашите свињи од африканската чума кај свињите
Вирусот на африканската чума кај свињите (АЧС) е со висок степен на инфективност од кој заболуваат 
домашните и дивите свињи, а за која нема вакцина. Иако болеста е безопасна за луѓето, сепак африканската 
чума кај свињите има потенцијал да ѝ нанесе сериозна штета на нашата свињарска индустрија. Појавата 
на жаришта на африканска чума кај свињите може да биде катастрофална. Заедно, преку спречување, 
откривање и пријавување, можеме да го спречиме нејзиното ширење и да ги заштитиме нашите свињи. 

СТОП 
ЗА АФРИКАНСКАТА  
ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ.

+

Ова се земјите во кои 
имаше појава на жаришта 
во 2021 година, меѓутоа 
состојбата постојано се менува

-

Бугарија, Германија, Естонија, Италија, 
Летонија, Литванија, Унгарија

Словачка, Полска, Романија

Од 2014 година,  
13 земји-членки на 

ЕУ биле засеганти од 
АЧС само 

Грција

Белгија, Чешка, 
Германија, Унгарија

Бугарија, Словачка, Естонија, Италија, 
Латвија, Литванија, Полска, Романија

Оттогаш, во некои од земјите повеќе 
нема појава на жаришта на АЧС 

или нема појава на нови жаришта 
на териториите на тие земји.

Извор: ADIS извлечено 
на: 27/06/2021

13
засегнати 

земји од 2014та 
година* 

АЧС во  
Европската Унија

Спречете го ширењето – 
Заштитете ги свињите од 
африканската чума кај свињите

 `Менувајте ги чизмите и алиштата 
кога влегувате во фармата
 `Дезинфицирајте ја опремата
 `Не дозволувајте дивите свињи да 
дојдат во контакт со домашните 
 `Користете храна за животни 
со добар квалитет 
 `Набавувајте свињи од 
проверени фарми

Познавајте си ги свињите 
– Научете ги знаците на 
африканската чума кај свињите

Преку редовни проверки ќе знаете 
дали свињите се болни. Било кој од 
овие знаци претставува причина за 
загриженост. Не чекајте. Контактирајте 
со локалниот ветеринар.

Не чекајте. Контактирајте 
со локалниот ветеринар.

 `Треска
 `Губење апетит/
тежина
 `Губење енергија 
 `Повраќање

 `Дијареа
 `Црвенило 
на кожата
 `Крвавење

Не двоумете се

Пријавете ги сите сомнителни 
случаи кај ветеринар. Може 
да станува збор за африканска 
чума кај свињите.

Спречување Откривање Пријавување 

*  ЕФСА е клучната агенција за проценка на ризикот во врска со безбедноста на храната и сточната храна во ЕУ. Преку блиска соработка 
со национални власти и преку отворена консултација со своите партнери (засегнати страни), ЕФСА нуди независни стручни совети и 
јасна комуникација за постоечки и можни нови ризици.  
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