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Powiatowy Lekarz Weterynarii w §kierniewicach informuje o
vqrlzlnraczeniu 1 OGNISI{A A§F w Polsce w 2o2Oroku.
ognisko stwierdzono na podstawie w5mików badań oŁrryrnanych w dniu 20 rnarca 2O2Or.
z krajowego laboratorium referenc5rjnego ds. ASF , tj. Państwowego Instytutu
Wete4maryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie w
którym utrzymywano 23 746 świń,położonyrnw gminie Otń, w powiecie nowosolskim,
w woj ewód ztulie lubuskim.
W zvłiazku z dynarnicznyrl7 rozptzestrzenianiem się wirusa afrykanskiego pomoru świńu
dzików jak i w stadach trzody chlewnej, mając na względzie rozpoczęcie prac polowych,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach PRZYPOMINA O KONIECZNOSCI
zAcHowANIlt zAsAf,, BIoAsEKUItlLąrI w §TADACH TIązoDY CHLEWNĘI , których
ścisłeptzesttzeganie ograniczy możliwośóprzeniesienia wirusa ASF na teren
gos po dars tsg or az je go dals ze t ozpt zestrzenianie.
W zwiaal<u z zństnialą sytuacją , Powiatowy Lekarz Weter5marii w
Skierniewicach zwraca się z uprzejrną prośbąo przekazanie w sposób zulyczajowo
przyjęty wśród hodowców świńi innych osób zainteresowanych informacji jakie
Óbowiązki ciążąna producentach ttzody chlewnej , których gospodarstwa
zlokalizowane są w strefie ochronnej .
I. zAsADy BIOA§EKURAąII : Na obszarze ochronnym obowiązują nakazy
określone w § 1 ust. 1 rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w ztxliazlu z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru śvrińi zakazy określone w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia (Dz. U 2OI8, poz. 29O

ze zm).
NAKAZ:
1) utrąrmywanie świńw gospodarstwie
a) w sposób wykluczający kontakt ze zwietzętanni wolno żyiącymi i. ze zwietzętami
domowymi,",,
b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrz5rmJrwane tylko
świnie, mających oddzielne wejściaoraz niemających bezpośredniegoprzejŚcia do
innych pomieszczeń, w których są utrzymlrwane inne zwierzęta kopytne;
2) spotządzenie przez posiadaczy świńspisu posiadanych świń, z podziahem na prosięta,
warchlaki, tuczrriki, lochy, loszki, knury i knurki, orazbieżące aktua7tzowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczottą ptzed. dostępem zwietząt wolno żyjących
otaz dotnow5rch ;
4) wyłożeniemat deąmfekcfrnych odpowiednio przed:
:
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a) ulejściami do gospodarstu)a, ul którym sq uttzgmgurąne Śuinie, Ź ulgjŚctamŹ z
tego jospodarstuta ora, pr"ed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których
są utrzymyvane świnie,i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, ptzy cTym
szerokość wyłożonychmat powinna być nie mniejsza niż szerokośćdanego wejŚcia lub
wfrścia, a długość- nie mniejsza niż I m,
bi-uiazdąmi-d.o gospod.arstura, u, którym sq uttzgmguranle śtńnźe,i ug|azd.amŹ z
ńgó gospodarstua, prug czgm szerokośćuryłożongchmat poutinna bgĆ nie
i"iąiu" nź szerolcoŚć Óiazaaul i ulgiaz,dóul, a dhtgość- nie mnźejsza nź obulód
najuliększego koła środka transpotttt uleżdżajqcego lub tDuleŻdŻąjqcego z tego
gispodarsiura - ą tąkże stąłe uttzgmguanie tgch mat ul stanźe zapeumiajqcgm

łosotaąne urzqdzenia zapeulniaj qce skutecznq dezanfekcię.

@ścizwiry,anychzobsługąświnwyłącznieptzezosoby,które
wykonują te czynności
-ptzez tylko w danym gospodarstwie;
oŚoby wykonujące czynności zvńaąarte z obsługą Świń,
6")stosowanie

Przed

tozpoczęci.em tlch cąmności,środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzylła
szĆtzenia się afrykańskiego pomoru świń,w tym mycie i odkażanie tąk otaz

oczyszczanie i odkażanie obuwia;
7) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi otaz sprzętu wykorzystywanych do
obsługi świń;
8) uzywanie przez osoby wykonujące cąrnności zvł7azanę z obsługą śrviń odzieŻY
ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzeznaczonego wyłącznie do wykon5rwania
tych czynności;
Ó) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świńpaszy lub produktów
ubocznych pochodzenia zvłierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt I w zutiaz|ąl z art. 2 luSt. 2
rozporiądz€nia Parlamentu Europejskie-go i Rady (WE) nr 106912009 z dnia 2I
października 2OO9 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
ptzez
iochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzezrlaczot,Iych do spozycia
iudn, i uchylając.go ńrporządzenie (WE) nr I774|2OO2 (rozpotządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwietzęcego) (Dz. IJrz. UE L 3OO z I4.IL.2OO9, str. 1, z PÓŻn.
zm,3)),-zvłanych dalej ,,produktami uboczhymi pochodzenia zulierzęcego",", wjeŻdŻającYch
na i..", góspodarstwa oraz rejestru wejśćosób do pornieszczeń, w których Są
utrąrmywane świnie.
lo)"uiiemożlźulienle osobom postronngm uchodzenźą do budgnkóul, ul których sq
uttzgmguane śuinźe;
11) illdrożenźeprogramvl monitorouąnźa i zualcząnźa gryzoni.,,
I2'. w prąrpadŁu gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub
świniodłkiią utrąrmywane w gospodarstwie w systemie otwart5rm, wybieg dla tych
zwterząŁ zabezpiecza sió podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
rn, zwięan5rrn na stałe z podŁożem, akażdy vqazd i w5{azd oraz wejście i wfrście z tal<lego
w}biegu zibezpiecza się matą deąmfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w pkt 4."
13. Nakazuje się oczyszczanie t odkażartie, a w razie potrzeby derynsekcję, po kaŻdym
ptzemieszczóniu świńlub produktów ubocznych pochodzenta zurierzęcego otrąrmanych
Źe świń,środków transportu, które byty uzyte do ich przernieszczenia r:.a obszarze
ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, Iub z Ęcl:'
obszarów.

ZAKAZ:

ar*ienia świńzielonką lub ziarnern pochodzącyrni z obszaru objętego
ograniczeniami lub obszaru zagroż,enią chyba że tę zielonkę lub to ńarno poddano

t;

t

obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykanskiego pomoru świńlub składowano w
miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem Świniom;
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2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrą,,rnywane świnie, słomy na
ściółkędla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba ze tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa

afrykańskiego pomoru świńlub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
najmniej przez 90 dni przedjej wykorzystaniem;
3. W gospodąrstuląch położongchna obszatze ochronngm, obszątze objętgn
ogranźizeniamźoraz obsząrlze zagrożenią zakazuje sźę prouladzenźa uboju Śuliń ul
celu produkcji mźęsa na użgtek urłą"sng źnngch nźŻuttzgmguane u' tgm
gospodarstutie.
4. *nos"enia i wwozenia na teren gospodarstwa, w którym są utrąrmywane świnie, zlxlłok
dzików, tusz dzików, częścitusz dzików i produktów uboczrrych pochodzenia zvłierzęcego,
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedrniotów, które mogły zostać skerŻone
wirusem afrykanskiego pomoru świń;
5. wykonywania cąmnościmłiry,anych z obsługą świńprzez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na mvierzęta łowne lub odłowie takich
zwierząt.

6. W przypad,ku sdy świnielub utrzymywane w warunkach fermowych dziki 1ub
świniodzikisą utrąrm5rwane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych

zwierząt zabezptecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
rn, zvłiaąanyrrn na stałe z podłożern, akażdy ńazd i wylazd oraz wejście i wfiściez talĄego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekc5l'ną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w ust, I pkt 4."

II. Obotlłiqzkźugnikające z ROZPORZĄDZENIA MI/IVISTRA ROLMCTWA I ROZWaru
WSI z dnźa 72 lutego 2O2O r. u, sprauźe urprouądzenia w 2O2O r. na terytońum
Rzeczgpospolźtej Pol,skźej ,Programu m.ajqcego na celu urczesne wgkrycie zakaŻeń
tltźtllsem ugulohĘqcgn a.frykańskź pomór śuińźposzerzenźe wiedzg na temat tej
chorobg oraz jej zuląlcząnie'
1. Posiadacze świńsą obowiązani, uwzględniając § 6 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2OlO r. w sprawie wymagań i sposobu
postępowania przy utrzymywaniu gatunków rwierząt gospodarskich, dla których normy

ochrony zostaly określonew przepisach Unii Europejskiej, do codziennego
kontrolowania stanu zdrowia świń;

posiadacze świńsą obowiązani do informowania powiatowego lekarza
weterynarii lub urzędowego lekarza wetenrnarii o każdvm przvpadku padnięcia
świniw gospodarstwie a także bezwzględnie o podejrzeniu wystąpienia ASF u

ż.

świńna terenie gospodarstwa.

przy proau*c3i mięsa ptzezrlacżonego na użytek własny ( UBÓJ
GospoDARczy) , DoPUszCzOt{Y JEST pod warunkiem że Świnie byĘ

3.

utrzym5nvane w tym gospodarstwie co najmniei ptzez
ponadto gdy:

30 dni

ptzed, ubojem, a

sposób określonyw częściA tozdział tV sekcja IV załącznika I do
rozpotządzenia nt 854 l 2OO4;
poubojowemu. Próbki do badania laboratorvinego w kierunku ASF pobiera się
przv przeprowadzaniu badania przeduboiowego świń albo badania
pouboiowego mięsa z tvch świń- w przvpadku gdv istnieie podeirzenie
wvstąpienia ASF.
4. Przelmieszczan7e świń: Nie wcześniejniż 24 godziny przed przemieszczeniem urzędowy
Iekałz weterynarii poddaje świnie badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia
objawów afrykańskiego.pomoru świń.ŚwnoBcTWA Do RZEŻNI ]RAZ Do STAD, Do
PUNKTOW SKUPU WAŻNE 48 GODZIN OD JEGO WYSTAWIENIA.
5. Na obszarze ochronnym powiatowy lekatz weterynarii przepfowadza w gospodarstwach utrzymuj ących świnie,kontrole, które obejmą:

2, oraz obowią2ku, o którym mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenta Ministra Rolnictwa i

C-F{ f
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Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
wystąpieniem afrykańskiego pomoru ś\Miń-BIoASEKURAqIA STAD,

w

ztxnazku z

badanie kliniczne świńz pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciala.
III. ZMIANA oBoWI!ęKiÓw WYNII(A"IĄCYCH z UsTAwY
o systemie źdentgftkacji ź rejestracjź zwŹerzqt:

z dnia 2 krvietnia 2oo4 t.

W przypadku

zagrożenta wystąpienia 1ub wystąpienia choroby zakażnej zurieruąt
poatega3ącej obowią7kowi zwalczarLla, posiadacz świniznajdującej się w siedzibie stada
na tym obszarzejest obowia?any zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
l)zwiększenie 1ub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2)ubój zwierzęcia gospodarsl<tego-z podaniem liczby mvierząt, które przybyły lub
ubyły ze stada, otaz miejsca pochodzenia lub przezrtaczenia zwierzęcia
Zmźana tertnźnu zgłoszenią do BP ARźMR kupna, spruedaŻg , padnŹęcia,
uboju śurźńz 7 dni na 2 DM!!!!!!!!!!!
7. oznakować świnięnumerem identlfikacyjnym zgodnym z filrrreTetn siedziby stada,
w której świnia się urodziŁa, przez zalożęnte na rnalżowinę uszną kolczyka z tym
numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez Ło zllńerzę tej
siedziby stad,a, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego
zvłietzęcia; JEDNN(- W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowią2kowi, posiadacz świniznajdującej
się w siedzibie stada na tym obszarze zgŁasza kierownikowi biura fakt
oznakowania świnizgodnie z ust.2 pkt 1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania
( zmiana terminu NIE 7 DNI!!!!!!! Tylko 2 DNI ), określającliczbę oznakowanych

obecr"śćazi*Ow zakażonych ASFTf a w zutiązku z tym
obecność/presja wirusa w środowisku (gleba, ściółka),

ciągła

słoma
zielonlra zanieczyszczotra ASI\/,
działalnośćczłowieka
zanieczvszczone winrsem maszvnv rolnicze.
pasza niewiadomego pocho dzen.ia,
brak zrozumienia i przestrzeganih podstawowych zasad bioasekuracii
niele galny han del zalrażonylmi zul iet zę tam i
i kuchennymi ( ZAKAZ||||.||||
skarmianie świń
Okres inkubacji wynosi 4-9 dni, najdłużej 2L dni

klwawymi
powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina, iż w przypadku
podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świńw gospodarstwie, zgodnie z
art.42 ust. 1 ustawv z dnia 11 marca 2OO4 rolru o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnvcln zwierząt hodowca trzody chlewnej
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o t5rm organu Inspekcji
Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącegousługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmisttza, prezydenta miasta);
RZ ViETERYNARli
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