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Ministeeriumid 
Kohalikud omavalitsused 

Meie: Kuupäev digiallkirjas 
 nr 11.3-2/1555 

Kiri ministeeriumidele ja kohalikele omavalitsustele seoses kiiresti leviva sigade aafrika 
katku juhtumitega kodu- ja metssigadel 
 

Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade 
viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja 
suur suremus (kuni 100% loomadest). Eestis diagnoositi esimene taudi juhtum metsseal 
eelmise aasta septembris. Taud on levinud ka Eesti naaberriikides Lätis, Leedus ja Poolas.  

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega kodusigade farmides ning ulatusliku levikuga 
metssigade populatsioonis palume ministeeriumidel ja kohalikel omavalitsustel tõsiselt 
kaaluda metsas või seafarmide läheduses kavandatavatest suvepäevadest, maastikumängudest 
jms üritustest loobumist või ürituse toimumiskoha muutmist. Sigade aafrika katk on väga 
nakkav ja inimtegevusega võime soodustada taudi levikut. Tekkinud kriisiaeg Eesti 
seakasvatuses nõuab meie kõigi panust, et hoida ära taudi edasine levik, mis võib põhjustada 
ulatuslikku majanduslikku kahju kogu seakasvatussektorile. 
 
Metsas käies peaksime arvestama järgmist: 

• ära puutu leitud metssea korjust ja väldi kontakti võimaliku nakkusohtliku materjaliga 
(nt eritised); 

• surnud metssea leidmisel teavita kohalikku veterinaarkeskust või helista Veterinaar-ja 
Toiduameti vihjetelefonil 605 4750; 

• pärast looduses viibimist puhasta oma riided ja jalanõud; pese riided pesumasinaga või 
hoia neid 100° C juures 1tund saunas; jalanõud ja kummist üleriideid leota kloori 
sisaldavas pesuvalgendis 1 tund. 

Mistahes küsimustega, mis on seotud sigade Aafrika katku piirangutega, vajalike 
ettevaatusabinõudega taudi leviku takistamiseks või leitud metssigade korjustega palun 
pöörduge maakondade veterinaarkeskuste poole või helistage juba eelpool toodud 
vihjetelefonil. Sigade Aafrika katku puudutav teave ja kontaktid on koondatud veebilehele 
www.seakatk.ee. 
 
Palume ministeeriumidel teavitada oma all-ja hallatavaid asutusi olemasolevatest riskidest. 
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Kuna paljudel juhtudel on tegemist ka rahvusvaheliselt korraldatavate üritustega, siis lisame 
lühikese meelespea ka inglise ja vene keeles. 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Urmas Kruuse 
Maaeluminister 
 
 
 
Lisad: 

1. Sigade Aafrika katk Eestis inglise keeles, 2-l lehel 
2. Sigade Aafrika katk vene keeles, 1-l lehel 

 
 
Kõigile ministeeriumidele ja kohalikele omavalitsustele elektroonseks edastamiseks. 
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