Skierniewice, dnia

pażdziernika 2O2Ir.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SKIERNIEWICACH

Plotr Cgmerskl

Nasz

znak:

Panowie Wójtowie Gmin
Bolimów, Głuchów, Godzianów,
Kowiesy, Lipce Reymontowskie,
Maków, Noury Kawęczyn,
§kierniewice, Słupia

PIWeIz.OZZ.5LOI.2.L.2O2I(39.I')

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zvftaca się z uprzejmą prośbąo
przekazartie w sposób zutyczajowo przyjęty wśród hodowców trzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma oraz procedur opracowanych w Główn5rm
Inspektoracie Weterynarii, mających na celu pomoc w dostosowaniu się gospodarstw

świnie do

wymogów wynikających z prz,episów zalącznika II
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 20211605 z dnia 7 kwietnia 2O2I r.
ustananłiającego szęEgólne środkiallalu,ania afrgkańskiego pomonl śulińzvłany dalej
RWK 2021/ 605, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu

utrąrmujących

be

zpiecznństwa biolo giczne go.
pollryższ,e zasady mają szcz,egóIne znaczenie przy ptzemieszczaniu;
1. Świn pochodzących z zakładu ( gospodarstwa) znajdującego się na obszarze
objętym ograniczeniami I ( strefa niebieska} do innego kraju członkowskiego
lub kraju trzeciego;
2. Świń, materiału biologicznego, ubocznych produktów pochodzenia zwietzęcego

pochodzących z zakJadu ( gospodarstwa) znajdującego się lla obszarzę
objętym ograniczeniami trI { strefa róźowa} lub mięsa pochodzącego z takich
śwńpoza ten obszar;
3. Świń, materiału biologiczrrego, ubocznycłt produktów pochodzeniazwierzęcego
pochodzących z zaL<ladu ( gospodarstwa) znajdującego się na obszatze
objętym ograniczeniami III ( strefa czelnlona| pozaten obszar;
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach w5{aśnia, iż
zaĘczone do pisma wzory dokumentów mają charakter poglądowy, a zńączorre
wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników (zvłłaszczaptowadzących
małe i średniegospodarstwa|, Lłórzy nlłracają się do terenowych organów Inspekcji

Weterynarfrnej o pomoc i wskazówki, w

Powiatowy l*karz Wetrynarii

t5rm

zakresie.

w Skierniewicach

za_zrlacza, ź warunkiem
skuteczrrego wdrożenia bioasekuracji jest zawsze świadomośćposiadaczy ztllierząt, co do
konieczrrości przestrz,egxia określonychzasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko
występow ania zakażeń zvlier ząt.
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Inspektorat weterynarii w skierniewicach

ul, Miedniewicka 25,96- 100 Skierniewice
833 32 68, fax: (46) 832 26 25, e-mail skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

Wskazane dokumenĘ dostępne są również na stronie internetowej GIW pod
linkiem: https: / /www.wetqiw.qov.pllnadzor-wetenmaryinv/afrvkanski-pomor-swin w
zakładce: Wdrażanie wymagań Rozporządz,enia Wykonawczego Komisji (UE) 202I/605
oraz taa stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach w zaJ<ladce
alrtualności orazw zakładce ASF-Afrykański Pomór Świn.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach prrypornina, iż
tlo obszatze objętym ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).- dawna strefa
ochronna , dawny obszar żółty zrrajdują się następujące gminy powiatu
skierniewickiego:
- Bolimów, Głrrchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Noury

o

Kawęczyn, §kierniewicen §łupia,
- powiat miejski §kierniewice,
. na obszarze objętym ograniczeniarni II (kolor róż,owy na mapie)- dawna strefa
objęta ograniczeniami, dawny obszar czerwotay,
_ gmina Kowiesy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zlxliaraca się z
uprzejmą prośbąo zamieszczenie powyższych zasad również na stronach
internetolvych Państwa jednostek oraz tozdystrybuowanie niniejszych procedur

wśród hodowców trzody chlewnej.

załaczniklz

l. Wzór dokumentu ,Plan bezpieczeństwa biologiczrrego

dla

gospodarstw

utrąrmujących świniew liczbie 30O sztuk średnioroczlie, nie zatrudniających
pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa".

J.

Propozycję do ewentualnego wykorzystania wzortt dokumentu ,,Plan
bezpieczeństwa biologscznego dla gospodarstw utrąrmujących świniew liczbie
polvyż€j 30O sźuk średnioroczrtie."
Wytyczrre dotyczące praktycznego wdrażania zasad, spełniania w5rmagań
bioasekuracji w gospodarstwach utrąrmujących świniezgodnie z w5rmaganiami

zalącznika II RWK 2O2L/6O5 z dnia 7

krnrietnia 2O2I. ustanawiającego

szcrngóIne środki młaJczania afrykańskiego pomoru świń.

Informacja dla rolników utrąrmujących świniew sprawie planu bezpieczeństwa
biologiczrrego.
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