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Protection zone

PRIMARY EFSA LOGO

The primary EFSA logo must not be altered or restructured in any 
way. This logo must always have a white background and have a 
protection zone of the width of the fl ag incorporated in the logo. 
The orange gradient texture in the EFSA stars must also remain 
consistent. 

The protection  zone is the blank space or margin surrounding 
the logo. Protection zones give EFSA’s logo breathing space 
for maximum visibility. The logo must stand clear of any other 
elements. No other graphic or text should appear within the 
protection zone. Exceptions are non-blurring or contrasting 
backgrounds, unless otherwise authorised by EFSA. 

In some cases, fi ne lines from graphical elements such as network 
textures on publications may enter the protection zone. Network 
textures are considered to be part of a publication’s white 
background due to their transparency.

For publications with coloured backgrounds, secondary versions 
of the EFSA logo must be used. The two other EFSA logo tones are 
as follows:

Alternative with white stars Alternative all-white logo

EFSA brand and corporate identity EFSA corporate identity manual
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ZATRZYMAJ 
AFRYKAŃSKI 
POMÓR  
ŚWIŃ.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się.
Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

Pozyskuj świnie i paszę z godnych zaufania gospodarstw

Zgłaszaj wszystkie podejrzane przypadki  
  swojemu lekarzowi weterynarii.



www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/

Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności

#Stop ASF

Lista kontrolna 
dotycząca ASF  
dla hodowcy świń

AFS przenosi się przez
 �Kontakt bezpośredni pomiędzy zarażonymi 
świniami lub dzikami

 �Kontakt pośredni poprzez spożycie skażonej 
żywności, np. odpadów żywnościowych,  
paszy lub śmieci

 �Ukąszenia przez zainfekowane kleszcze

 �Kontakt ze skażonym sprzętem, np. odzieżą, 
sprzętem rolniczym i pojazdami

Co to jest Afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca 
świnie domowe i dziki. 
Chociaż wirus ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie 
zaszkodzić naszemu przemysłowi hodowli trzody chlewnej.
W okresie od 2016 r. do czerwca 2020 r. z powodu ASF padło  
w Europie 1,3 mln świń.
Obecnie na ASF nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa. 
Podstawową strategią w walce z tą wyniszczającą chorobą jest 
zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie.

?

Zapobieganie  
rozprzestrzenianiu się

 � Czyść odzież i buty
 � Zdezynfekuj sprzęt
 � Nie dopuszczaj do 
kontaktu swoich świń z 
dzikami

Wykrywanie  
objawów

 � Gorączka
 � Utrata apetytu lub wagi
 � Utrata energii
 � Wymioty
 � Biegunka
 � Zaczerwienienia 
(wybroczynowość) skóry

Zgłaszanie  

W przypadku 
podejrzenia zakażenia 
ASF skontaktuj 
się z miejscowym 
lekarzem weterynarii. 


