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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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ZASTAVME 
AFRICKÝ  
MOR  
PRASAT.

Zabraňte šíření.
Čistěte své oblečení

Dezinfikujte používané vybavení

Zabraňte kontaktu s divokými prasaty

Zajistěte, aby používané krmivo a zvířata pocházely  
z důvěryhodných zdrojů

Podezřelé případy hlaste veterináři.



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

Důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny

#Stop ASF

Kontrolní seznam 
aktivit pro 
chovatele prasat

Jak se africký mor prasat přenáší?
 �Přímým kontaktem mezi infikovanými zvířaty

 �Nepřímým kontaktem – požitím  
kontaminovaných potravin  
(potravinový odpad, krmivo nebo odpadky)

 � Infikovanými klíšťaty

 �Kontaktem s kontaminovaným vybavením, například 
s oblečením, zemědělským vybavením či vozidly

Co je africký mor prasat?
Africký mor prasat (anglicky African swine fever – ASF) je vysoce 
nakažlivé onemocnění postihující domácí a divoká prasata. 

Toto onemocnění je pro člověka neškodné, avšak pro prasata  
je obvykle smrtelné.

V Evropě od roku 2016 do června 2020 na africký mor prasat 
zemřelo 1,3 milionu zvířat.

V současné době na toto onemocnění neexistuje žádná vakcína 
ani lék. 

Klíčem k zastavení ničivého onemocnění je prevence, detekce  
a hlášení.

?

Zabraňte  
šíření onemocnění

 � Čistěním oblečení a bot
 � Dezinfekcí používaného 
vybavení

 � Eliminací kontaktu  
s divokými prasaty

Sledujte  
příznaky

 � Horečku
 � Ztrátu chuti k jídlu nebo 
snížení hmotnosti

 � Ztrátu energie
 � Zvracení
 � Průjem
 � Zarudnutí kůže

Hlaste 
podezření
Pokud zaznamenáte 
podezřelé případy, 
kontaktujte 
veterináře.


