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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

 

Първи случай на Африканска чума при домашни свине 

(АЧС) във Виетнам 
 

 

По данни на Университета в Минесота, на 19.02.2019 г. във Виетнам е обявено за първи 

път огнище на заболяването АЧС при домашни свине. 

 

Карта 1: Първо огнище на АЧС при домашни свине във Виетнам 

 

Министерството на земеделието и развитието на селските райони във Виетнам  все още 

не е обявило заболяването  пред OIE. Инфекция с вируса на АЧС е потвърдена в две 

провинции в северната част на страната - Hung Yen и Thai Binh, които се намират на 

около 100 и 160 км. от границата с Китай. Осем са регистрираните епизоотични огнища 

и всички животни в засегнатите ферми са били унищожени, но не е ясна точната им 

бройка. Съседните на тях ферми се проверяват обстойно и са наложени ограничителни 

мерки по отношение на транспортирането и свободното движение на хора, карантина и 

дезинфекция. 

На 15.02.2019 г. са изследвани продукти от свинско месо, които са били конфискувани 

на летището в Тайван и се смята, че най-вероятно те са с произход от Виетнам. 

Изследвани са около 928 проби, 20 от тях са били положителни за АЧС, всичките са 

били с произход от Китай. В този случай е доказана положителна проба, пренасяна от 

пътник, който идва от Ho Chi Minh City във Виетнам. Геномният секвентен анализ 
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показва 100% сходство с вируса на АЧС в Китай. Най-вероятно, вирусът е проникнал 

чрез контрабандно внесено замразено свинско месо от Китай във Виетнам, заради 

голямата разлика в цената на месото. 

 

Карта 2: Разстояние между Китай и Виетнам  

 

Китай продължава да обявява за нови огнища на АЧС в област Guangxi (област 

граничеща с Виетнам), като общо 26 са вече засегнати области на територията на 

страната от август миналата година до сега.  

За много кратко време вирусът на АЧС достигна до още една съседна на Китай страна – 

Монголия.  

 

Литературни източници: 

 https://www.physiciansweekly.com/vietnam-confirms-first-african/ 

 https://www.reuters.com/article/idUSL3N20D1W5 

 http://news.trust.org/item/20190219075620-68wyq/ 

 https://laodong.vn/kinh-te/cuc-thu-y-chinh-thuc-thong-bao-dich-ta-lon-chau-phi-da-

vao-viet-nam-658109.ldo 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3639028 

 

Изготвил: 

д-р Силвия Пеева, главен експерт в дирекция КРОКЦ 

20.02.2019 г. 
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