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Słupia

W mńa2l<l z trwającr,..rni kontrolami spełnienia zasad bioasekuracji stad

trzody chlewnej wprowadzonymi rozporządzentern Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 9 lutego 2OI8 r. zmieniaiące rozporządzenie w sprawie środków
podeimowanvch w związku z wvstąpieniem afrvkańskiego pomoru świń, (Dz. U z
2Ol8 r. poz. 360 ze zrn) otaz stwierdzanymi licznymi nieprawidłowoŚciami w

powyższym zakresie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach nlłraca się z

uptzejmą prośbą o przekazanie w sposób zvłyczajowo prĄęty wśród hodowców świń i
innych osób zainteresowanych informacji przypominającej zasady bioasekuracji,

których przestrzeganie ma zapobiec rozprzesttzenianiu się wirusa Afrykanskiego Pomoru

Świn na teren gospodarstw.

Poniżej zawarte są wytyczne wprowadzone tym rozporządzeniem, w tym:

Z:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyiących,

b) prowadzenie reiestru środków transportu do przewozu świń !!!!!!lv{ezdżających na
teren gospodarstwa oraz reiestnr wejśó osób do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie , przed dostępem zwietzat
wolno żviącvch oraz domowvch,!!!!!!!!

d) utrzvmrmlanie świń w odrębnvch. zamkniętvch pomieszczeniach. w któnrch są
utrzvmrmlane tvlko świnie. maiącvch oddzielne weiścia oraz niemaiącvch

zwierzęta kopvtne.! ! ! ! ! ! ! !

e)

wvkonuią te czvnności tvlko w danvm gospodarstwie. !!!!!!
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f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związarne z obsługą świń, ptzed,
tozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryąrka
szetzettia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odlrażanie rąk otaz
oczyszczanie i odkażan7e obuwia,!! !! !! !

gl bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi otaz sprzętu wykorzyst5nvanych do
obsługi świń,!!!!!!!

hl użrłvanie ptzez osoby wykonujące cąrnności zuia4ane z obsługą świń odzieżv

tvch czvnności.!!!!!!!

i)
|lllll ptzy czym szerokość

wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub
wyjścia, a długość - nie mniejsza niż L m, a także stałe utrzymywanie tych mat w
stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dez5mfekcyjnego,

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

k) zabezpieczenie urybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokoŚci
wlnroszącej co naJmniej 1r5 m, zutiązanym na stałe z podłożem - w przypadku

ZAKALZ

aI

zwietzęcego !!!!!!!!!! w rozumieniu art. 3 pkt I w alirązku z art.2 ust. 2 tozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106912009 z dnla2I pażdziernika 2OO9 r.
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zvńerzęcego, ttieprzezrlaczonych do spożycia ptzez ludz1 i uchylającego tozporządzenie
(WE) nr 1774l2OO2 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zvłierzęcego)
(Dz. Urz. UE L 3OO z I4.I7.20O9, str. I, z późn. zrn.2)),zulanych dalej ,,produktami
uboczn5rmi pochodzenia zwietzęcego", pochodzących z dzików otaz materiałów i
przedmiotów,

bl vrykon5lwania cz5rnności związanych z obsługą świń ptzez osoby, które w ciągu
tta zwierzęta łowne lub odłowie

takich zwietząt."i

Załacznik:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9
sprawie środków podejmowanych w ztlliaz\<w z wysĘpieniem
poz.360|

lutego 2OI8 r. zmieniające rozporządzenie w
afrykańskiego pomorll świń. (Dz. U z 2OI8 r.
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