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Sertéspestis: járványtanilag csend van
A Hargita megyei hatóságok is közös erővel dolgoznak a kór elkerüléséért
• Habár Románia egy-
re több megyéjében 
azonosítják az afrikai 
sertéspestist okozó ví-
rus jelenlétét, Hargita 
megyében „járványta-
ni szempontból csend 
van”. Az állategész-
ségügyi szakhatóság 
pedig azért dolgozik 
több intézménnyel 
együttműködve, hogy 
ez így is maradjon.

K Ö M É N Y  K A M I L L A

O rszágos szinten megugrott 
a disznóvágások száma, 
amit többen az afrikai ser-

téspestistől való félelemmel ma-
gyaráznak, azaz hogy az emberre 
veszélytelen, az állatok elhullásá-
val járó vírus miatt inkább levág-
ják állataikat, mélyhűtőbe teszik 
húsukat a gazdák, minthogy egy 
esetleges fertőzés miatt később el-
kobozzák tőlük azokat. Az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) által 
pénteken nyilvánosságra hozott 
adatsorok szerint 2018 júliusában 
467 ezer sertést vágtak le, ami 
közel 40 százalékos növekedést 
mutat az előző havi 335 ezerhez 
képest. Ennek kapcsán arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy Hargita 
megyében megnövekedett-e a 
disznóvágások száma.

Ellenőriznek a szakemberek
Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Ál-

lategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság vezetője ismer-
tette, megyénkben nem áll fenn ez a 
helyzet,  nem növekedett meg ugrás-
szerűen a nyári disznóvágások szá-
ma. Azt is hozzátette, a megyében 
jelenleg „járványtani szempont-
ból csend van”, s azon dolgoznak, 
hogy ez így is maradjon. Kiemelte 
ugyanakkor, nem akarnak pánikot 
kelteni, de a megelőzés érdekében 

több intézkedést is bevezettek már, 
közreműködve a rendőrséggel, az 
erdészeti főfelügyelőséggel, a va-
dásztársulatokkal. Példaként kifej-
tette, fokozott közúti ellenőrzéseket 
tartanak, amelyek során nemcsak 
az élőállat-szállító járműveket, ha-
nem a húskészítmények, takarmá-
nyok szállítóit is górcső alá veszik. 
Ellenőrzik, hogy honnan indultak, 
hová tartanak, rendelkeznek-e kí-
sérő iratokkal, szükség esetén el-
kérik a fertőtlenítési bizonylatot, 

megvizsgálják a szállított állatok 
fülszámait, az állategészségügyi 
bizonylatokat. Ezeket az intézkedé-
seket nemcsak a sertések, hanem 
minden állatfaj esetén elvégzik.

Továbbá a kollégáik az erdésze-
ti főfelügyelőséggel közösen fel-
keresték az esztenákat, felmérték, 
hogy hol tartanak sertéseket, és 
felhívták az érintettek figyelmét 
arra, hogy a sertéseket szállít-
sák lakott területre, tartsák zárt 
helyen, hogy ne érintkezhessen 
vaddisznókkal. Ugyanakkor mind-
eddig kihelyeztek 650 plakátot a 
megye településein – hirdetőtáb-
lákra, polgármesteri hivatalokban 
–, amelyekről bárki megtudhatja, 
hogy mire érdemes figyelniük. 
Több esetben is felhívták a gazdák 
figyelmét arra, hogy csak meg-
bízható forrásból vásároljanak 
élőállatot – fülszámmal, állate-
gészségügyi bizonylattal. S ha a 
gazdaságukban megbetegednek, 
esetlegesen elpusztulnak az álla-
tok, mihamarabb értesítsék arról a 
körzeti állatorvost.

Amit a gazdák tehetnek

A gazdák is tehetnek óvintézke-
déseket megelőzésképp, egyebek 
mellett azzal, ha sertésvásárlás 
előtt konzultálnak állatorvossal, 
s ha nem vásárolnak sertéseket 
ismeretlen személyektől, különö-
sen személygépkocsi utánfutók-
ról olcsón eladásra kínált, jelö-
letlen állatokat. Továbbá érdemes 
rendszeresen takarítani és fertőt-
leníteni a sertések tartási helyét, 
az etetésre és itatásra használt 
eszközöket. El kell kerülni az 
olyan sertéstartó udvart, ahol az 
állatok megbetegedtek, s a kocákat 
csak olyan tenyészkannal fedeztet-
ni, amelynek a fontosabb fertőző 
betegségektől való mentességét ál-
latorvos igazolja.

Csak megbízható forrásból 
vásároljanak élőállatot a gazdák – 
tanácsolják a szakemberek 
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A hagymafesztivál 
programjából
A szombaton megnyitott  
X. Madéfalvi Nemzetközi 
Hagymafesztivál egészen 

vasárnapig kínál változatos 
programpontokat a kikapcso-
lódni vágyóknak. A következő 
napok programjából szemléz-
tünk: szerdán dél- előtt a helyi 

művelődési központba várják a 

gyermekeket színházi előa-
dással, ahol este nyolc órától 
a Valami Amerika 3 című filmet 
vetítik a Vándormozi jóvoltá-
ból. Csütörtökön déli egy órától 
kezdődik az immár hagyomá-
nyosnak számító önkormány-
zati labdarúgótorna az Amadé 
Panzió melletti sportpályán, este 
nyolctól újra a művelődési házba 
várják az érdeklődőket, ahol a 
helyi Mereklye Néptáncegyüttes 
Két év elnevezésű számadás 
előadását lehet megtekinteni, 
utána pedig táncházban mu-
latni. A hagymafesztivál teljes 
programja elérhető az esemény 
Facebook-oldalán.




