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W związku z ttwaiącymi kontrolami gospodarstw w zakresie bioasekuracji
stad trzody chlewnei otaz stwierdzanymi ponownymi nieprawidłowości,Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zu]Taca stę z uprz,ejrną prośbąo ptzekazanie w
sposób zwyczaioulo przyjęty wśród hodowców świńi innych osób zainteresowanych
niniejszego pisma przypominającego zasady zabezpieczenia stad świńprzed.
afrylrańskim pomorem świń.
ZASADY BIOASEKURACJI

Z

Na obszarze objętym ograniczeniami otaz na obszatze ochronnym obowią2uj ąnakazy
określone w § 1 ust. 1 rozpotządzenta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w zulię,I<ll z wystąpieniem afrykanskiego
pomoru świń i zakazy określonew § 2 ust. 1 tego rozporządzenia (Dz. U 2OI8, poz. 29O
ze zrn).

NA

Z:

utrzymywanie świńw gospodarstwie
w sposób vryzkluczający kontakt ze zwietzętarni wolno żyiącymi i ze zwietzętami
domowymir"r,
b. w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrz5rm5iwane tylko
świnie,mających oddzielne wejściaoraz niernających bezpośredniego przejścta do innych
pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zlxlierzęta kopytne;
2. spotządzenie ptzez posiadaczy świńspisu posiadanych świń,z podzia)em na
prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktudizowanie
1.

:

a.

tego spisu;

3. karmienie świńpaszą zabezpieczoną przed, dostępem zwierząt wolno żyjących
oraz domowych
4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed;
a. wejŚciami do gospodarstwa, w którym są utrąrmyvane świnie,i wyjścianłniz tego
gospodarstvla oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są
utrąrmywane świnie, i uryjściamiz tych budynków lub pomieszczeń, ptzy cTym
szerokoŚĆ vr5złożonych mat powinna być nie mniejsza niż szetokośó danego wejścia
lub uryjścia, a długość- nie mniejsza niż L m,
;
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b. wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,i wyĄazdami z tego
gospodarstsva, ptzy czyrn szerokośó wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż
szerokośćwjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego
koła środkatransportq,wież&żaiącego lub wyieżdżaiącego z tego gospodarstwa - a
także stałe utrąrmywanie tych mat w stanie zapewniającym utrryrnartie skuteczności
dziŃania środkadeąmfekcyjnego- Przepisu nie stosuie się. ieżeli przed wiazdami do
gospodarstwa, w któnrm są utrzvmywane świnie.i wviazdami z tego gospodarstwa
znaiduią się niecki dezynfekcvine utrzymwvane w stanie zapewniaiąc.rm utrzymanie
zapewniai ące skuteczrrą dez*rnfekci ę.
4a. wykon5rwanie cz5rnnościzuliązanych z obsługą świń wyłącznie ptzez osoby, które
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
S.stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń,przed,

rozpoczęciem tych cz5rnności,środków "higieny niezbędnych do ograniczenia
ryzyka szetzenia się afrykańskiego pomoru świń,w t5rm mycie i odkażanie rąk oraz
oczyszczarlie i odkazanie obuwia;

6. bieżące oczyszczanie i o"dkażanie natzędzi otaz sprzętu wykorzysĘwanych
obsługi świn;

do

7. ażymanie przez osoby ur5rkonujące czynności zwiążele z obsługą świńodzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych
czynności;

8. prowadzenie rejestru środków transporta do przewoz|J świńpaszy lub produktów
ubocznych pochodzenia zvłierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt I w mńązk<ls, z art. 2 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (WE) nr 106912009 z dnia 2I
pażdziernika 2009 r. określającego przepisy sanitarne doĘczące produldów ubocznych
pochodzenia zńerzęcego i produktów pochodnych, nieptzeznaczotaych do spozycia przez
Iudn, i uchylającego tozporządzenie (WE) nr I774|2OO2 (rozporządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zulietzęcego) (Dz. Urz. UE L 3OO z L4.II.2OO9, str. 1, z pożtt.

zrn.3)), allanych dalej ,,produktami ubocznymi pochodzenia

z$lierzęcego",",

wieżdżaiącychna teren gospodarstwa oraz rejestru wejśćosób do pomieszczeń, w
których są utrzymywane świnie.
9. uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są

utrąrmyr;vane' świnie;
10. wdrożenie programu monitorowania i zvłalczania gryzoni.",
11. W przypadku gdy świnielub utrzym5mane w warunkach fermour5rch dziki lub
świniodziki są utrz5rmywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych

zvłierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o urysokości wynoszącej co
najmniej 1r5 m, zwię,anyrn na stałe z podłożem, a kłżdyvrJazd i wylazd oraz wejściei
wyjście z tal<lego wybiegu zabezpiecza się matą deąmfekcyjną, która powinna spełniać
w5rmagania, o których mowa w pkt 4."
12. Oczyszczanie, odkazanie , a w razie potrzeby deąmsekcję, po każdyrn
przemieszczenhl świń lub produktów ubocznych pochodzenia zuierzęcego otrzymanych
ze świń, środków transportu, które byŁy uzyte do ich prze-mieszczenia na obszatze
ochronn5rm lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych
obszarów.

ZA

Z:

1. karmienia świńzielonĘ lub ziatnern pochodzącymi z obszaru

objętego

ograniczeniami lub obszanl zagtożenia, chyba że tę zielonkę lub to ńarno poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykanskiego pomoru świnlub składowano w
miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej ptzez 30 dni przed ich podaniem
świniom;
2. wytkotzystyvlania w pomieszczettiach, w których są utrz5rmlrwane świnie, słomy
na Ściółkę dla zwietząt pochodzącei z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa
afrykańskiego pomoru śwńlub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
ł:iyjs_jp:r::_9_o__a:_ip=ę{ jęj_ly_!:T?_y:!Ti9mi
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3. W gospodąrstuląch położongchna obszątze ochronngm, obszanze

objętgm

ograniczenźąmi orąz obszanze zagrożenźązdkazuje sźę proulad,zenźa uboju Śutiń ut
celu produkcJź mźęsa na użgtśktńa,sng inngch niż uttzgmguane u, tgm
gospodarstuźe.

4. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrąrmywane świnie, zwlok
dzików, tusz dzików, częścitusz dnków i produktów ubocznych pochodzenia zvłierzęcego,

pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostac skźone
wirusem afrykańskiego pomonr świń;
5. wykonywania cąmności nxńązanych z obsługą świńptzez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu r:ra zvłierzęta łowne lub odłowie takich
zvłierząt.

6. W przypadku gdy świnielub utrzymywane w wafunkach fermowych dziki lub
świniodzikisą utrąrmywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla §ch

zwierząt zabezpiecza się podwójn5rm ogrodzeniern o wysokości w5rnoszącej co nąjmniej 1,5
m, zwięanyrrr na stałe z podłożern, akażdy ńazd i wylazd oraz wejście i wyjściez talĄego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać w]rmagania, o
których mowa w ust. 1 pkt 4."
.TNJVE

1.

OBOWĄZKI
,uwzględniając§6rozpotządzeniaMinistra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2O1O r. w sprawie w5rmagań i sposobu
postępowania ptzy utrzym5mlaniu gatunków zsvierząt gospodarskich, dla których
normy ochrony zostaĘ określone w przepisach Unii Errropejskiej, do codziennego
,

2.

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

przy produkcji mięsa ptzeznaczonego na użytek własny ( UBÓJ
pod warunkiem że świniebył
GOSPODARCZY) , DOPUSZCZOI§I JF§T
utrzym5mane w tym gospodarstwie co najmniei ptzez 30 dni przed, ubojem, a

3.

ponadto gdy:

sposób określonyw częściA rozdział IV sekcja tV załącznika I do
tozpotządzenia nt 854 l 2OO 4;
poubojowemu. Próbki do badania laboratorvinego w kienrnku ASF pobiera się

wvstąpienia ASF.
4.

Na obszarze objętym ograniczeniarti oraz na obszarze ochrotlnJ.m powiatoury lekatz
weter5rnarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świniekontrolę, która
obejmuje:

2, oraz obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w zvłiaal<u z
wystąpieniem afrykanskiego pomoru świń-BIOASEKURAGIA STAD,
badanie kliniczrre śwńz pomiarem wewnętrzrrej ciepłoty ciała.
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oBowlĄzxów tIIyNIKA^rĄcycH z usTAury z dnia 2 kwietnia
o systemie identEftkacji i rejestracjź zuierzqt:

III. zMIAI{A

2OO4 r.

7. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zvłterząt
podlegającej obowiukowi rwalczania i określenia obszaru zapowiettzonego,
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zvłierząt otaz zvłalczaniu chorób

zakażnych zwierząt, w tym zgodnie z przep:.sami Unii Europejskiej obowią2ującJrmi
w t5rm zakresie, posiadacz świniznajdującej się w siedżbie stada na tym obszarze
jest obowiązaly zgŁosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
L)zlńększenie lub zrnniejszenie liczebności stada, z wylątl<tem urodzenia,
2)ubój zvłierzęcia gospodarskiego-z podaniem ltczby zwierząt, które przybyĘ lub
ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczetlia rwierzęcia
Zmźąnątenninu zgłoszenią do BP ARźMR kupna, spruedażg , padnźęcŹa,
uboju śtńńz 7 d.ni ną 2 D/|Jfi!!!!!!!!!!!
2, ozt:ekować świnięnumerem identyfikacfrnym zgodnym z latlrnerern siedziby stada,
w której świnia się urodaiła, przez zalożenie na rnalżowinę uszną kolczyka z tyrn
numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez to nllierzę tej
siedziby stada, nie póżniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego
zvłierzęcia; JEDNAI(_ W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia
choroby zakażnej zlxlierząt podlegającej obowiązkowi zuralczania i określenia
obszaru zapowietrzol1ego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego
ogtaniczeniom, ustanowionego zgodnie z ptzepisarti o ochronie zdrowia zvłterząt
oraz zula]czaniu chorób zakażnych z-vierząt, w tym zgodnie z przepisalni Unii
Europejskiej obowią2ującymi w t5rm zakresie, posiadacz świniznajdującej się w
siedzibie stada na tym obszarze zgł,asza kierownikowi biura fakt oznakowania
( zrniana
świnizgodnie z ust.2 pkt 1, w
terminu NIE 7 DNI!!!!!!! Tylko 2 DNI ), określającliczbę oznakowanychzvłierząt.
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