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W zuliązkltt z dynamiczn5nn rozptzestrzenianiem się wirusa afrylrańskiego pomoru
świńu dzików jak i w stadach ttzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach informuje, iż DECYZJĄWYKONAWCZĄKOMISJI (UE) 2O2OlI5 z dnia
9 STYCZNIA 2O2O r. zrnieniająca zalącznlk do decyzji wykonawczej 2OI4I7O9IUE w
sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia nvierząt w odniesieniu do afrykanskiego
pomoru świńw niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr
zostaĘ
C(2O2O)
obJęte strefą ochronną | żćlłtą|-zarnieszczone w załącznika I do w/w decyzji.

I tak w województwie łódzkim w strefie ochronnej znajdują się: gminy
Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno,częśógminy wiejskiej
znaczonei ptzez drogę nt 92 i Nieborów w
Łowicz położonana północ od linii
gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z rniastem
powiecie lowickim,
wa Mazowiecka,- Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim, powiat
Drzewica i PoŚwiętne w
Skierniewice,
skierniewicki,
- powiat miejski
- gminyRzeczyca
i Żelechlinek w
powiecie opoczyńskim,
gminy Czerniewice, Inowłódz,
powiecie tomaszowskim.

Powyrższy fakt nakłada na hodowców ttzody chlewnej dodatkowe zadanie otaz
obowiązki mające na celu szybkie wykrycie , uniemożliwianie przeniesienia wirusa
ASF na teren gospodarstw orazjego dalsze tozptzestrzenianie.

W związku z zaistniałą sytuacją , Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach zwtaca się z uprzejmą prośbąo ptzekazanie w sposób zwyczaiowo
przyjęty wśród hodowców świńi innych osób zainteresowanych informacji jakie
obowiązki ciążą na producentach trzody chlewnej , których gospodarstwa
zlokalizowane są w strefie ochronnej .
I. ZASADY BIOASEKIIRAGII : Na obszarze ochronnym obowiązują nakazy
określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w młiaak<u z wystąpieniem afrykanskiego
pomonr świńi zakazy określone w § 2 ust. 1 tego rozporządzęnia (Dz. U 2OL8, poz. 29O
ze zm).
NAKAZ:
1) utrąrmywanie świńw gospodarstwie

a)

w

sposób wykluczający kontakt ze zvłierzętarrl wolno Ęjącyrni i ze zvńerzęŁami
:

domow5rmi,",,
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b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrąrmywane tylko świnie,

mających oddzielne wejściaora7 niemających bezpośredniego przejścia do innych
pomieszczeń, w k!órych są utrąrmywane inne zvłierzęta kopytne;
2) sporządzenie ptzez pgsiadaczy świńspisu posiadanych świń, z podziŃem na prosięta,
warchlaki, tuczrriki, lochy, loszki, knury i knurki, orazbieżące aktualizowarie tego spisu;
3) karmienie świńpaszą zabezpieczoną przed dostępern zułierząŁ wolno Ęjących oraz

domowych ;
4\ wyłożeniemat deąmfekcfrnych odpowiednio przed:
a) uejśctamźdo gospod.arstu)a, u) którym sq uttzgmguranle śuńnie, źułg|Ściaml z
tego gospodarstulą oraz przed wejściami do budynków lub pornieszczeń, w których są
utrąrmywane świnie,i wfrściarni z tych budynków lub pomieszczeń, przy cTym szerokoŚĆ
wyłozonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokośćdanego wejścia lub wyjścia, a
długość- nie mniejszaniż l m,
bl ułazd.amźdo gospodarsturą, u, którym są utnzgmgurąne Śulinie, i ugJazdaml z

tego gospodarsturą, ptzg czgm szerokośćtllgłożongch mat poulinna WĆ nie
mnźejsza nźższerokośćuĘazd.óul i ugiazdóul, a dhtgość- nie mniejsza niż obulód.
największego koła środka transpotttt usjeżdżajqcego lub uryftżdŻajqcego z tego
gospodarstwą - ą tąkże stałe ut zgmguanie tgch mat u) stanie zapeuniajqcgm
uttzgmanle skuteczności dzźałanźaśrodkadezgnfekcginego- Przepisu nie stosuie sie,

5) wykonywanie czynności nriązanych z obsługą świńwyŁącznie ptzez osoby, które
wykonują te cąmnościtylko w danym gospodarstwie;
6)stosowanie przez osoby wykonujące cąmnościzuliązane z obsługą świń, przed
tozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ogtaniczenia ryzyka
szerzerlia się afrykańskiego pomoru świń,w tym mycie i odkazanie rąk oraz oczyszczanie
i odkażanie obuwia;
7) bieżące oczyszczanie
świń;

i

odkażanie natzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi

8) używanie przez osoby wykonujące cąrnnościzuliaz,arle z obsługą świń odńeĘ

ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzezrlaczolaego wyłącznie do wykonywania tych
cąpności;
9) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu śwńpaszy lub produktów
ubocznych pochodzenia zutierzęcego w rozarlaleniu art. 3 pkt I w zvłiaal<u z art. 2 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (WE) nr 106912009 z dnia 2L
pażdziernika 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia ańerzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczotlych do spożycia przez
Iudń, i uchylającego tozporządzenie (WE) nr I774|2OO2 (rozporządzenle o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 3OO z L4.I7.2OO9, str, 1, z póżn.
zm.3)), zulanych dalej ,,produktami uboczrr5rmi pochodzenia zwierzęcego",",lĄeżdżającyc}e
na teren gospodarstwa oraz rejestru wejśćosób do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie.
70) uniemożliułźenźeosobom postronngm ulchodzenia do budgnkóul, ul których sq
uttzgmguane śtlłinźe;
77) udrożenźeprogrąmtl monitorouląnia i zulalcząnźa gryzoni.",
L2. W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub
świniodzikisą utrąlmywane w gospodarstwie w systemie otwart5rm, wybieg dla tych
zvłierząt zabezpiecza się podwójn5rm ogrodzeniern o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
m, zlviryartyrn na stale z podłozem, akażdy wazdiwylazd oraz wejście i w5l'ście z ta7<tego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w pkt 4."
13. Nakazuje się oczyszczanie i odkażartie, a w razie potrzeby derynsekcję, po każdym
przernieszczeniu świńlub produktów ubocznych pochodzenia ztnierzęcego otrzymanych
ze świń,środków transportu, które były użryte do ich przernieszczenia na obszarze

2

ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych
obszarów.

ZAKAZ:

1) karmienia świńzielonką lub ziarnern pochodzącymi z obszaru

objętego

3. W gospodąrstuląch położongchna obszątze ochronngm, obszątze

objętgm

ograniczeniami lub obszaru zagrożenią chyba że tę zielonkę lub to ziatno poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świnlub składowano w
miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na
ściółkędla mvierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa
afrykańskiego pomoru świńlub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
najmniej przez 90 dni przedjej wykorzystaniem;

ograniczeniami oraz obszanze zągrożenźazakazuje się prouadzenią uboju śulińul

celu produkcji mięsa na użgtek ulłasng inngch nź uttzgmguane u) tgm
gospodarstuie.

4. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrąrrnywane świnie, ztxlłok
dzików, tusz dzików, częścitusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia ztxńerzęcego,
pochodzących z dzlków otaz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone
wirusem afrykańskiego pomoru świn;
5. wykonywania czynności mviaz,anych z obsługą świnprzez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestrlczyły w polowaniu t:ra zvłierzęta łowne lub odłowie takich

nlierząt.

6. W prąrpadku gdy świnielub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub
świniodzikisą utrąrmywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych

zvłierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
rn, zlłłiązanymna sŁale z podłozem, akażdy vłJazd i wylazd oraz wejście i w5l'ście z tal<tego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w ust. I pkt 4."

fi.

1.

Posiadacze świnsą obowiązani, uwzględniając § 6 tozpotządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2OLO r. w spfawie wymagań i sposobu
postępowania ptzy utrzymywaniu gatunków zwietząt gospodarskich, dla których
norrny ochrony zostały okreŚlone w przepisach Unii Europejskiej, do codzienneqo
kontrolowania stanu zdrowia świńr.

2.

świniw gospodarstwie a także bezwzględnie o podejrzeniu wystąpienia AsF u
świńna terenie gospodarstwa.

przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( UBÓJ
GOSPODARCZY| , DOPUSZC;ZOI§I JEST pod warunkiem że świniebyĘ
utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniei przez 30 dni przed. ubojem, a

3.

ponadto gdy:

sposób okreŚlony w częściA tozdział tV sekcja IV załącznika I do
tozpotządzenia m 854 l 2OO4;
poubojowemu. Próbki do badania laboratorvinego w kierunku ASF pobiera się

wvstąpienia ASF.
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4. Ptzemieszczanie świń : Nie wcześniej niz 24 godziny przed przernieszczettiern urzędowy
Iekarz weter5marii poddaje świniebadarriu klinicznemu w kierunku wystąpienia
objawów afrykańskiego pomoru świń.ŚwInoBcTWA Do RZEŻNI oR\Z Do STAD, Do

PUNKTÓW SKUPU WAŻNE 48 GoDzIN oD JEGo WYSTAWIENIA. l{ażdotazowo przy
chęci sptzedaży należy skontaktować się z tzeżnią kupującą zulietzęta lub
podmiotem skupującym świnie.

obszarze ochronnym powiatowy lekatz weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie,dwa razv w roku kontrolę, w możliwie równych
odstępach czasu, nie krótszych niż 4 miesiące, które obejmą:

Na

2, oraz obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 2 tozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w rwiaaku z
wystąpieniem afrykanskiego pomonr świń-BIOASEKURAGIA STAD,
badanie kliniczne świńz pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.
III. ZMIANA oBowlĄzKÓw

urYNIKA"rĄcYcH z UsTAwY

z dnia 2 kwietnia 2oo4

r.

o systemie identgfikacjź ź rejestracji zulierzqt:
7. W prr5rpadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowią2kowi z,łvaJczania i określenia obszaru zapovńetrzonego,
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zvłierząt oraz nllaJ,czat:rtu chorób
zakaźnych zvłierząt, w tym zgodnie z ptzepisatti Unii Europejskiej obowiązującymi
w tym zakresie, posiadacz świniznajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze
jest obowię,any zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
1 zwiększenie lu b zmniej szenie liczebno ścistada, z v,ly1 ątkiem uro dzenia,
2)ubój zlxńerzęcia gospodarsI<lego-z podaniem liczby zuierząt, które przybyły lub
ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia
Ztniąna tenninu zgłoszenia do BP ARiMR kupna, spruedażg , padnźęcia,
uboju ślńń z 7 dni ną 2 DM!!!!!!!!!!!
)

2, oznakować świnięnumerem

identyfikacyjn5rm zgodnyrn z numerem siedziby stada,
w której świnia się urodziła, przez zŃożenie na małżowinę uszną kolczyka z tym
numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez to zvłierzę tej
siedziby stada, nie póżniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego
mvierzęcia; JEDNA[(- W przypadku zagtożenia wystąpienia 1ub wystąpienia
choroby zakaźnej mvierząŁ podlegającej obowiązkowi zvła7czania i określenia
obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego
ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisarni o ochronie zdrowia zvńeruąt
oraz mvaJczartiu chorób zakażnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świniznajdującej się w
siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania
świnizgodnie z ust.2 pkt 1, w
( zrniarta
terminu NIE 7 DNI!!!!!!! Tlko 2 DNI ), określając Ltczbę oznakowanych mi'erząt.
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