
AZ ÁLLATOKNÁL ELŐFORDULÓ KORONAVÍRUSOK

NEM AZONOSAK AZ EMBERT FERTŐZŐ COVID-19-CEL

AZ EMBERT MEGBETEGÍTŐ KORONAVÍRUS

COVID-19 (AZ EGYIK TÍPUS)

ÁLLATOKRA VESZÉLYES KORONAVÍRUSOK

A COVID-19 VÍRUSA HÁZIÁLLATAINKRA JELENLEGI TUDÁSUNK SZERINT NEM VESZÉLYES.*
HA VISZONT MI IS BETEGEK VAGYUNK,  FOKOZOTTAN ÜGYELJÜNK KEDVENCEINKRE AZ ESETLEGES VÍRUSÁTVITEL MIATT.

BCOV (BORJAKNÁL LÉGZŐSZERVI MEGBETEGEDÉS ÉS A SZARVASMARHÁNÁL TÉLI HASMENÉS)

TGEV/PRCOV (SERTÉSNÉL HEVENY HASMENÉS)
PEDV (SERTÉSNÉL JÁRVÁNYOS HASMENÉS)
HECOV (MALACOKNÁL AGY- ÉS GERINCVELŐ-GYULLADÁS)

FECOV (MACSKÁNÁL EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉS,
MAJD A FIPV OKOZTA MEGBETEGEDÉS, 
AZAZ FERTŐZŐ HASHÁRTYAGYULLADÁS)

IBV (HÁZITYÚKNÁL FERTŐZŐ BRONCHITIS)

TCOV (PULYKÁNÁL BÉLGYULLADÁS)

CCOV (KUTYÁNÁL EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉS)
CRCOV (KUTYÁNÁL LÉGZŐSZERVI MEGBETEGEDÉS)

EZEKET A BETEGSÉGEKET NEM SZABAD ÖSSZETÉVESZTENI
A MOSTANI COVID-19-CEL!

AKTUÁLIS, RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A NÉBIH HONLAPJÁN:
PORTAL.NEBIH.GOV.HU/KORONAVIRUS 

VÉDEKEZZÜNK! 

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A madárinfluenzáról

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak be-
tegsége. A kórokozó influenza vírus változékonysá-
ga miatt a vírusnak esetleg olyan változata is kiala-
kulhat, amely embereket is képes megbetegíteni, 
ám ennek az esélye Európában csekély.

Mi okozza?
A madárinfluenzát vírus okozza. A vírus genetikailag 
változékony, a felületén lévő fehérjekomponensek  
(H és N antigének) különböző módon variálódhat-
nak. A legerősebb megbetegítő képessége a H5 és H7 
altípusoknak van. A vírust elsősorban vonuló vízi- 
madarak terjesztik országról országra.

Milyen tünetei vannak?
Míg a vadmadarak sokszor tünetmentesek marad-
nak, addig a házimadarak esetében jellemző tünet a 
kezdeti étvágytalanság, a folyadékfelvétel  csökkenése, 
a bágyadtság, a borzolt tollazat és az állományban a  
kisebb-nagyobb mértékű elhullási arány. 

Mi történik, ha egy baromfiállomány-
ban felmerül betegség gyanúja?
Ha az elhullási arány egy héten belül eléri a 3%-ot, 
a takarmány/ivóvízfelvétel 20%-nál nagyobb mér-

tékben csökken, vagy a tojástermelés visszaesése két 
napnál tovább meghaladja az 5% ot, értesíteni kell az 
ellátó állatorvost, vagy közvetlenül a helyileg illeté-
kes hatósági állatorvost. (http://portal.nebih.gov.hu/
kormanyhivatalok). 

Ha a járási (hatósági) főállatorvos a gyanút megala-
pozottnak tartja, a gazdaságot hatósági megfigyelés 
alá helyezi, a betegség megerősítése vagy kizárása 
céljából mintát vesz, és utasításokat ad ki az állatok 
és az állattartással kapcsolatos anyagok, eszközök, 
helyiségek és területek kezelésére vonatkozóan.

Hogyan terjed a betegség?
Ha az egészséges háziszárnyas közvetlen kapcsolatba 
kerül 

• fertőzött háziszárnyassal vagy fertőzött va-
don élő madarakkal 

• fertőzött háziszárnyas vagy vadon élő madár 
vérével, ürülékével vagy tollazatával

• fertőzött háziszárnyas vagy vadon élő madár 
ürülékével vagy tollazatával beszennyezett 
ivóvízzel

• fertőzött háziszárnyasok által használt tartási 
hellyel

• fertőzött takarmánnyal

A madárinfluenzát terjeszthetik az ember vírussal 
fertőzött lábbelije, ruházata, szerszámai (pl. gereblye, 
kapa), állattartási eszközei (pl. ketrec, tojástálca), és 
közlekedési, illetve szállító eszközei (pl. autó- és mo-
torkerékpár-gumi). 

Hogyan lehet védekezni a madárinfluen-
za ellen?
Szigorúan tartsa be az általános járványvédelmi sza-
bályokat! Ez mindig az állattartók felelőssége:

1. A vadon élő madarakat tartsa távol a há-
ziszárnyasoktól. Ellenőrizze, az épületeken a 
szellőzőnyílások, rácsok, hálók épségét.

2. Az állományokat egyszerre telepítse be és ki. 
A betelepítések között alaposan fertőtlenítse 
az istállót.

Tájékoztató

HORDJ MASZKOT! MOSS KEZET! TARTS TÁVOLSÁGOT!

*Bár egyedi megbetegedések előfordultak kisállatokban is, de annak az esélye elhanyagolható,
hogy tőlük kapjuk el a betegséget, jelenleg is folynak az erre vonatkozó kutatások.

Elsősorban ember és ember között tejed a Covid-19. 


