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W zvviaaL<l z trwającymi kontrolami spełnienia zasad bioasekuracji stad trzody
chlewnej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w zvłiaalł;, z wystąpieniem afrykanskiego
pomonr świń( Dz. IJ. z 2OI8r,, poz. 29O ze zm.) otaz zmianą tego tozporządzenia
nakładającego na hodowcę trzody chlewnej dodatkowe obowiązki, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośbąo przekazanie w sposób
ztnlyczajowo przńęty wśród hodowców świń i innych osób zainteresowanych informacji
przypominającej zasady bioasekuracji, których przestrzeganie ma zapobiec
rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Swiń na teren gospodarstw.
Ponżej zawańe są vrytyczne wprowadzone tym rozgotządzeniem, w tym:
NAKAZ:
a) lrarmienie

świń paszą

,

b)

pochodzenia znrierzęcego !!!!!!lwjeżdżających na teren gospodarst,wa oraz reiestru
weiśćosób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie,przed dostępem zwietząt
wolno żviącvch oraz domowvch,!!!!!!!!
d)

zwierzęta kopvtne.!

! ! ! !

!! !

e)

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności zuliązante z obsługą świń,ptzed,
tozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka

szerzetlia się afrykańskiego pomoru śwń,w
oczwzczanie i odkażanie obuwia,! ! !! ! ! !

tym mycie i odkażanie rąk otaz

i odkażanie narzędzi

oraz sprzętu wykorzystywanych do

g) bieżące oczyszczanie
obsługi świń,!!!!!!!
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, użvqlanie ptzez

osoby wykonujące cąrnnościzvłiązane z obsługą świńodzieżv

tvch czvnności.!!!!!!!
i)

!!!!!! przy czytn szerokość
danego weJŚcia lub
powinna
niż
szerokość
wyłożonych mat
być nie mniejsza
vryjścia, a długość- nie mniejsza nŁ L m, a tal*że stałe utrz5rm5rwanie tych mat w
stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środkadezynfekcyjnego,

jlsporządzenie pr7.ez posiadaczy świńspisu posiadanych świń, 2 podziałem na
prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, otaz bieżące
aktualizowanie tego spisu,

kl zabezpieczenie vrybiegu dla świńpodwójnym ogrodzeniem o
wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem- w
utrzvmrłwania świńw gospodarstwie w srrstemie otwartvm:

wysokoŚci
przypadku

zAKAZ
a)

zwierzęcego !!!!!!!!!! pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które

z obsługą świńptzez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczvfu w polowaniu na zwietzęta łowne lub odłowie
takich zwietząt.";

b| vrykon5rwania cz5rnnościzsviązanych

c) karmienia świńzielonką lub ziatnern pochodzących z obszaru

objętego

ograniczeniami lub obszatu zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym
dla dzików co najmniei ptzez 30 dni ptzed, ich podaniem świniom;

dl wykorzystlmlania w pomieszczeniach, w których są utrz5rmywane Świnie słomy
na ściółkędla zulietząt, pochodzącel z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagtożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF
lub składowano w miejscu niedostępnym dla dńków co najmniej ptzez 90 dni przed Jej
wykorzystaniem.
konieczności:
1.

2.
3.

wzotze

i

KUPNo. SPRZEDAż. PADNIĘCIE|

4. Dokonywania

§.

przez posiadacz owcy, kozy lub świnico najmniej raz na

dwanaście

miesięcy, nie później jednak niż w dniu 3lgrudnia, spisu zwietząt przebywających
w siedzibie stada, obejmującego liczbę Ędn rwierząt_oraz zgłoszenia tego faktu do BP
ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu

6.
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