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Резултати анализа референтне лабораторије из Мадрида потврдили су да се у Србији
појавила афричка куга свиња у околини Младеновца, саопштило је данас Министарство
пољопривреде. Афричка куга свиња је потврђена на три тачке у три села у околини
Младеновца, наводи се у саопштењу министарства.

  

  

Министарство наводи и да је донето решење о проглашењу зараженог подручја око
Младеновца у полупречнику од три километра, а надлежне службе предузеле су све
превентивне мере за спречавање ширења тог вируса.

  

Вирус напада искључиво свиње и дивље свиње и нема опасности за људе који могу да
конзумирају свињско месо у регистрованим објектима који су под надзором
Ветеринарске инспекције.

  

Како се наводи, обављена је еутаназија свиња на местима где је потврђено присуство
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вируса, а држава је надокнадила штету власницима, што ће чинити и даље у случају
ширења заразе.

  

Такође је забрањено држање свиња на отвореном како не би дошло до преношења
заразе, а припремљена су и јасна упутства за узгајиваче свиња, ловце, као и
обавештења на граничним прелазима.

  

Из министарства апелују да се сваки случај или сумња на појаву вируса афричке куге
свиња пријави ветеринару или ветеринарском инспектору.

  

Министарство наводи да је мера забране увоза свињског меса из Србије привременог
карактера, те да земље такву одлуку доносе аутоматски када постоји сумња или када је
проглашено заражено подручје.

  

„Министар пољопривреде је данас потписао наредбу о увођењу принципа
регионализације у Србији, што значи да само из подручја које је заражено нема трговине
свињама и свињским месом, а сва остала подручја где нема вируса су слободна за
трговину. После мониторинга који ће трајати око 40 дана, Србија ће моћи несметано да
извози на простор ЕУ и у друге државе, а у складу са инструкцијама Светске
организације за здравље животиња“, истакнуто је у саопштењу.

  

Подсетимо, након што је Светска организација за заштиту здравља животиња (ОИЕ)
објавила јуче да се сумња да на територији Србије постоји обољење свиња – афричка
куга, БиХ и Северна Македонија су забраниле увоз свињског меса из Србије.

  

Против афричке куге не постоји вакцина.

  

Недимовић за Инсајдер: Вирус афричке свињске куге присутан у Србији, нема
опасности по здравље људи
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Вирус афричке свињске куге је присутан у Србији, али нема епидемије, нити има
опасности по здравље људи чак иако поједу заражено свињско месо или месне
прерађевине, рекао је за Инсајдер министар пољопривреде Бранислав Недимовић.

  

  

„Стигли су резултати референтне лабораторије из Мадрида, вирус афричке свињске
куге је присутан у Србији. За друге животиње и за људе нема опасности од заразе.
Једини проблем може бити ако нека свиња поједе делове зараженог сушеног меса, меса
које није термички обрађено на преко 80 степени, па се тако опет прошири вирус. Али
све мере су предузете, еутаназиране су свиње које су биле заражене. Не можемо
говорити о појави епидемије јер се све дешава на простору од десетак километара
ваздушном линијом“, истиче министар за Инсајдер.

  

Он каже и да се ширење вируса афричке куге најчешће јавља се у летњим месецима
приликом већег кретања људи, те да је важна хигијена и санитарне мере.
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Предузете све превентивне мере

  

Министар је претходно у изјави за агенцију Танјуг нагасио да су предузете све
превентивне мере за спречавање ширења тог вируса.

  

Прецизирао је да се тај вирус, за који не постоји вакцина као превентива, појавио на три
тачке у три села у околини Младеновца, као и да је Научни институт за ветеранарство
из Београда утврдио жариште у селу Рабровац, те да су на основу тога пре 15 дана,
када се појавила сумња, предузети сви даљи кораци и превентивне мере.

  

"Нажалост, после две године колико смо борили да афричка куга свиња не дође у
Србију, сада могу да повтрвдим да ми, на основу резултата лабораторије из Мадрида,
имамо потврђену афричку кугу свиња на три тачке у три села у околини Младеновца",
рекао је Недимовић за Танјуг.

  

(Н1, Бета, Инсајдер )
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