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Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme

Štátna vetennáma a potravinová správa Slovenské) republiky

Riziká Afrického moru ošípaných
Vírus postihuje domáce ošípané a diviaky. )c
charakteristicky vysokou, takmer 100 %
úmrtnosťou vnímavých zvierat Vírus AMO |c v
prostredí volmi odtibrŕ. Kaidv chovutd by mal
aplikovať všetky predpísané opatrenia biologickej
ochrany chovov aby tak ochránil svo|c ošípané.
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Krmivo pre zvierala musí byí minimálne
30 dni uložme tak, aby sa zabránilo who
kontaminácii akýmkoľvek spôsobom.
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Povinnosti vlastníkov
harmiír musí zablezpeíii aby všeid ieho
zaniesli unci si buli vedomí a dodržiavali
biologické opatri
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Rizikové obtain ,\MO a dumke znbilitký
dodržljvnt nannlmi lcehktivu pokiaľ ide »
realizáciu domácich zabíjaCiek a kontaktová
veterinárneho ki-ir.i na odobratie vzniky J
vytočenie AMO, Ohlásil na prishiínú KVPb
domácu '.ibilnkn naj mene) 1 pracovný deií
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Pri podozrení / ochorenia
alebo pri akomkoľvek
ochorení zvierat ic
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veterinárneho lekara a
oznámiť túto skutočnosť
na priši ušnú RYP.S.
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