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ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη µεταφορά και διαχείριση χοιρινού κρέατος καθώς και κρεατοσκευασµάτων
από χοιρινό κρέας ή κρέας αγριόχοιρου, ειδικότερα µη θερµικά επεξεργασµένων και
χωρίς ειδική σήµανση, από χώρες µε κρούσµατα Αφρικανικής Πανώλης

Η Αφρικανική Πανώλη αποτελεί σοβαρή νόσο
των χοίρων και των αγριόχοιρων και εξαπλώνεται
στην Ευρώπη από το 2014

Η νόσος δεν µεταδίδεται στον άνθρωπο, ωστόσο
έχει ολέθριες συνέπειες για την χοιροτροφία
και το εµπόριο προϊόντων
από χοιρινό κρέας

Τα µολυσµένα υπολείµµατα χοιρινού κρέατος και κρεατοσκευασµάτων αποτελούν θεµελιώδους
σηµασίας πύλη εισόδου της νόσου σε µια χώρα
Η απόρριψη υπολειµµάτων προϊόντων µε χοιρινό κρέας θα πρέπει να γίνεται στους ενδεδειγµένους
κάδους απορριµµάτων
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να σιτίζονται οι χοίροι/αγριόχοιροι µε τα υπολείµµατα αυτά!
Η νόσος δεν έχει εµφανιστεί µέχρι τώρα στην Ελλάδα και η αποτροπή εισόδου της είναι ευθύνη όλων µας.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις Tοπικές Κτηνιατρικές Αρχές και την ιστοσελίδα:
www.minagric.gr
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ATTENTION

During transport and handling of pork meat as well as meat
proucts from pork or wild boar meat, especially not heat treated
products and without labeling, from countries with ASF outbreaks

African Swine Fever
is a serious pig/wild boar disease which
is spreading in Europe since 2014

The disease is not transmitted to human,
though it has tremendous consequences in
pig farming and the pork meat market

Infected leftovers from pork meat and meat products are a key source of the disease in a country
Disposal of leftovers of pork meat products should be done at the appropriate waste bins
Under no circumstances should pigs/wild boars be fed with these leftovers!
The disease has not been recorded in Greece until now.
It’s our responsibility to prevent its appearence.
For more information, contact the local Veterinary Services and look at the following link:
www.minagric.gr

