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ASP – fekete forgatókönyv készül Lengyelországban

Lengyelország legnagyobb sertéstenyésztő területe a Piotrków Trybunalski környéki járás, ahol
mintegy 1500 gazdaságban félmillió sertést hizlalnak a gazdák, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
Lengyelországban minden 20. tenyésztett sertés ebből a járásból származik
A járásban a gazdaságok viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz és a vírus esetében a kis
távolságok, a sűrű állomány és a gyakori szállítások miatt a kór gyorsan terjedhet, ami nagy veszélyt
jelent az állományra. A betegség elleni küzdelemben a vírus felbukkanásakor szükség van az emberi
erőforrások azonnali nagy létszámú bevonására, ami nagy költségekkel jár.
Ezért nagyon fontos felkészülni a legrosszabb esetre, annál is inkább, hogy látni a vírus terjedését az
ország nyugati irányába.
Kitörés esetén annak azonnali megszüntetése lehetővé teszi a régió helyzetének gyorsabb
normalizálódását és csökkenti a betegség más állományokban való terjedésének kockázatát.
Ezen okok miatt a járás vezetői úgy döntöttek, hogy gyakorlatokat folytatnak működő gazdaságok
területén, ahol koordinálják az ASP elleni küzdelemben részt vevő szolgálatok tevékenységét. Az
együttműködő szervezetek ez esetben az önkormányzatok, a rendőrség, az önkéntes tűzoltóságok, a
közútkezelők, és a területen működési engedéllyel rendelkező állatorvosok.
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A gyakorlatot vezető járási főállatorvos csoportokat jelöl ki a járvány felszámolására, valamint a
szükséges vizsgálatok elvégzésére.
Összesen hét csoportot terveznek felállítani: állatok súlyának mérésére, a vágások végrehajtására, a
veszélyeztetettség elemzésére, megfigyelésre, adminisztratív támogatásra, állatorvosokból álló
team-et, és egy csoportot egyéb technikai feladatok végzésére.
A gyakorlat során a résztvevők megismerkednek az adott gazdaság infrastruktúrájával, a
rendelkezésre álló technikai eszközökkel, a sertések megközelítésének módjaival, a fertőtlenítési
lehetőségekkel, és az állatok izolálásának lehetőségeivel.
A főállatorvos tájékoztatása szerint a járásban a víruskockázat minimális szinten
tartásának alapvető kérdése a vaddisznó populáció alacsonyan tartása.
- Ha a gyakorlaton végrehajtott feladatokat a járvány felbukkanásakor elvégezzük, képesek leszünk
gyorsan reagálni és bárhol végrehajthatjuk a szükséges eljárásokat, mondta Piotr Wojtysiak járási
vezető.
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