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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Φωκίδας  ανακοινώνει  ότι,  μετά  την
εμφάνιση  κρούσματος  της  αφρικανικής  πανώλους  των  χοίρων  στη  Βουλγαρία,  κρίνεται
απαραίτητη η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των χοιροτρόφων της περιοχής μας για τη
λήψη μέτρων προφύλαξης και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανής εμφάνισης του νοσήματος.

Το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλης είναι ένα πολύ μεταδοτικό ιογενές νόσημα των χοίρων
και  των  αγριόχοιρων.  Οι  αγριόχοιροι  αποτελούν  τη  φυσική  αποθήκη  του  ιού.  Δεν
προσβάλλονται από τη νόσο άλλα ζωικά είδη. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Τα  συμπτώματα  της  νόσου  στους  χοίρους  είναι  υψηλός  πυρετός,  ανορεξία,  κατάπτωση,
ξαφνικός θάνατος με ελάχιστα συμπτώματα να προηγούνται, έμετος, αιμορραγία από τη μύτη
ή το έντερο, διάρροια, ερυθρός ή μαύρος χρωματισμός στο δέρμα των αυτιών, του ρύγχους,
της  ουράς,  στα  άκρα,  στην  κοιλιακή  χώρα  και  το  στήθος,  οίδημα  και  ερυθρότητα  στους
οφθαλμούς,  δυσκολία  στην  αναπνοή  και  βήχας,  αποβολές,  πρόωροι  τοκετοί,  λιποβαρή
χοιρίδια. Η θνησιμότητα αγγίζει το 100%.

O  ιός  μπορεί  να  μεταδοθεί  μετά  από  επαφή  των  χοίρων  με  μολυσμένους  χοίρους,
αγριόχοιρους,  κόπρανα  μολυσμένων  ζώων  ή  σωματικά  υγρά  μολυσμένων  ζώων,  με
κατανάλωση  μολυσμένου  κρέατος  ή  απορριμμάτων  που  περιέχουν  ανεπεξέργαστο
μολυσμένο  κρέας  χοίρου  ή  προϊόντα  χοίρειου  κρέατος  και  με  επαφή  με  μολυσμένα
αντικείμενα και υλικά, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων (μπότες),
εξοπλισμού, ζωοτροφών κ.α.

Οι χοιροτρόφοι για να προστατεύσουν τα ζώα τους πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας
και  να  ενημερώσουν άμεσα τις  τοπικές  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  σε  περίπτωση  εμφάνισης
κάποιων  από  τα  ανωτέρω  συμπτώματα.  Ειδικά  οι  κάτοχοι  αγελαίων  ή  ημιεντατικώς
εκτρεφόμενων χοίρων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε περιορισμό των ζώων τους
εντός περιφραγμένων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Τέλος,  οι  κυνηγοί  αγριόχοιρων  καλούνται  να  συμβάλουν  στην  επιτήρηση  και  πρόληψη
εμφάνισης  του  νοσήματος  ενημερώνοντας  τις  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  σε  περίπτωση
εντοπισμού  νεκρών  ζώων  και  λαμβάνοντας  μέτρα  πρόληψης  κατά  τη  διαχείριση  του
θηράματος.

Πλέον  της  τήρησης  αυστηρών  μέτρων  βιοασφάλειας  από  τους  κατόχους/υπεύθυνους
εμπορικών εκμεταλλεύσεων, οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων (χοίρων που διατηρούνται σε
αυλές) υποχρεούνται για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων: 
α. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώρου (περίφραξης) ο οποίος θα
εμποδίζει οποιαδήποτε είσοδο/έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο
αγριόχοιρων
β. Κατά την είσοδο στο χώρο στέγασης των χοίρων, χρήση καθαρών ρούχων που να μην
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψη σε χώρο που διαβιούν άλλοι οικόσιτοι χοίροι ή κατά
την επίσκεψη σε εκτροφή χοίρων ή σε χώρο που διαβιούν άλλοι χοίροι
γ. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο και όσους εισέρχονται εντός του
περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων 
δ.  Καθαριότητα  του  χώρου  στέγασης των  ζώων,  απομάκρυνση  σκουπιδιών,  κοπριάς  και
λοιπών αντικειμένων



ε.  Περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρος στέγασης των χοίρων στο
ελάχιστο δυνατό, 
στ. Σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων
ζ. Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα 
η. Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων 
θ. Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα
ι.  Αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο
κ.  Δήλωση  των  χοίρων  τους  στις  κατά  τόπους  Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής και σήμανσή τους. 

Επιπρόσθετα απαγορεύονται για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων: 
α. Η είσοδος ή η μεταφορά ενήλικων αγριόχοιρων και άγριων χοιριδίων στο χώρο στέγασης
των χοίρων
β. Η σίτιση των χοίρων με ωμό χοιρινό κρέας και  υποπροϊόντα χοιρινού κρέατος ή κρέας
θηραμάτων αγριόχοιρων 
γ. Η είσοδος κυνηγών, του εξοπλισμού τους, των ενδυμάτων και υποδημάτων τους, στο χώρο
στέγασης των χοίρων
δ.Η  παραμονή  χοίρων  προερχόμενων  από  εμπορικές  ή  μη  εκμεταλλεύσεις,  εκτός
περιφραγμένων εγκαταστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι η τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από τους κατόχους οικόσιτων χοίρων είναι
ζωτικής  σημασίας,  προκειμένου  να  αποτραπεί  η  ενδεχόμενη  επαφή  των  ζώων  τους  με
μολυσμένους αγριόχοιρους ή άλλους χοίρους ελεύθερης βόσκησης, καθώς και η ενδεχόμενη
μόλυνση των οικόσιτων χοίρων μετά από βρώση μολυσμένης ζωοτροφής ή επαφή τους με
μολυσμένα υλικά, ρουχισμό, εξοπλισμό και άλλα αντικείμενα. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στα  τηλέφωνα:  2265  352717,
22660 22050, 26340 51260.

 


