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W związku z dynamicznym tozptzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego
pomoru świń u dzików jak i w stadach ttzody chlewnej, Powiatowy Lękatz
Weter5rnarii w Skierniewicach informuje, iż DECYZJĄ WYKONAWCZĄKOMISJI (UE)
2OI9|I385 z dnia 3 września 2OI9 r. zrnieniająca zŃącznlk do decyĄi wykonawczej
2OI4l7O9/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zvłietząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świn w niektórych panstwach członkowskich (notyfi.kowana jako
dokument nr C(2O19| 6432) tereny gmin:

zostaĘ objęte strefą ochronną | żółtą|-zamieszczone w załączniku I do w/w decyzji.
Powyższy fakt nakłada na hodowców ttzody chlewnej dodatkowe zadan.ia otaz
obowiązki mające na celu szybkie vrykrycie , uniemożliwianie przeniesienia wirusa
ASF na teren gospodarstvł oraz jego dalsze tozptzestrzenianie.
W zuriązl<u z zalstnia}ą sytuacją , Powiatowy Lekarz Weteryrnarii w Skierniewicach 

^iftacasię z uprzejmą prośbą o przekazanie w sposób ztllyczajowo przyjęty wśród hodowców świń
i innych osób zainteresowanych informacji jakie obowiązki ciążą na producentach
ttzody chlewnej , których gospodarstwa zlokalizowane są w strefie ochronnej .

I. ZASADY BIOASEKURAąII : Na obszarze ochronnym obowią2ują nakazy
określone w § 1 ust. 1 tozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w nviązL<a z wystąpieniem afrykanskiego
pomonr świń i zakazy określone w § 2 ust. 1 tego rozporządzenta (Dz. U 2OI8, poz. 29O
ze zm).
NAKAZ:
1) utrzymywanie świń w gospodarstwie :

a) w sposób wykluczający kontakt ze twierzętami wolno ryjącyrni i ze nlńerzętarnl
domowymi,",,
b) w odrębnych, zarnkniętych pomieszczeniach, w których są utrąrmywane Ęlko świnie,
mających oddzielne wejścia otaz niemających bezpośredniego przejścia do innych
pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zurierzęta kopytne;
2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świn, z podzialem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, orazbieżące aktualizowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przęd dostępem nlńerząt wolno Ęjących oraz
domowych;
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4| wyŁożenie mat deąrnfekcyjnych odpowiednio przed;
a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrąrmywane świnie, i wfrściani z tego
gospodarstwa or'az przed wejściami do budynków lub pornieszczeń, w których są
utrąrmywane świnie, i wfrŚciami z tych budynków lub pornieszczeń, przy cTyrn szerokość
wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a
długość - nie mniejszaniż I m,
b) ujazdamź do gospodarstusa, ul którym sq uttzgmguranle śulinźe, i ugjazdami z
tego gospodarstua, prug czgm szerokość uryłożongch mat pouinna bgĆ nie
mniejsza nź szerokość ujazdóul ź tDgiazdóul, a dhtgość - nie mniejsza nź obutód
najuięlcszego koła środką transporźt ułeżdżajqcego lub ttlui'eżdżąjqcego z tego
gospodarstua - a także stałe uttzgmgulanźe tgch mat ul stąnźe zapeusnŹajqcgm
uttzgntanźe skuteczności działania środką dezgnfekcgjnego- Przepisu nie stosuje sie.

4a) wykonywanie cąmności zultaąanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które
wykonują te cąmności tylko w danym gospodarstwie;
S)stosowanie przez osoby wykonujące cąmności nłiązarte z obsługą świń, przed
rozpoczęciem tych cąrnności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryz5rka
szrrzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażartie rąk oraz oczyszczarlie
i odkażanie obuwia;
6| bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi
śwń;
7| uzywanie przez osoby wykonujące cąrnności zuliqarte z obsługą świń odzieĘ
ochronnej oraz obuwia ochronlego przezrlaczoraego wyłączrtie do wykonywania tych
cąrnności;
8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń paszy lub produktów

ubocznych pochodzenia zulierzęcego w rozumieniu ań. 3 pkt I w zuliązL<l z afi. 2 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (WE) nr 106912009 z dnia 2I
pażdziernika 2009 r. określającego przepisy sanitarne doĘczące produktów ubocznych
pochodzenia zuietzęcego i produktów pochodnych, nieprzezllaczonych do spożycia ptzez
Iudzt, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr I774I2OO2 (tozporządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zuńerzęcego) (Dz. Utz. UE L 3OO z I4.IL2OO9, str. 1, z póżn.
zm.3)), zlxlanych dalej ,,produktami uboczrr5rmi pochodzenia zwierzęcego",", lĄeżdżających
na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są
utrąrmywane świnie.
9) unźemożlluźenźe osobom postronngm uchodzenlą do budgnkóul, ut których sq
uttzgmguane śutinźe;
10) udrożenźe programu monitorouąnią i zualczania gryzonź.',
11. W prąrpadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub
świniodziki są utrąrmJrwane w gospodarstwie w systemie otwart5im, wybieg dla tych
zvłierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co nąjmniej 1,5
m, zwiag,anyrn na stałe z podłożem, akażdy vłJazd iwylazd oraz wejście i wyjście z takiego
wybiegu zabezpiecza się matą deąrnfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w pkt 4."
ZAKAZ:
1) karmienia świń zieLonką lub ziatnern pochodzącymi z obszaru objętego

ograniczeniami lub obszaru zagrożenia. chyba że tę zielonkę lub to ńarno poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w
miejscu niedostępn5rm dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na
ściółkę dla zurierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagroŻenia chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa
afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
najmniej przez 90 dni przedjej wykorzystaniem;
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3. W gospodars.tulach położongch na obszątze ochronngm, obszątze objętgn
ogranźczeniami oirąz obszątze zagrożenla zakazuje się prouladzenia uboju Śuiń ul
celu produkcjź mźęsa ną użgrtek tńa.sng inngch nź uttzgmgulane u' tgn
gospodarstutie.
4. wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w którym są utrąrmywane świnie, zvłłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zvłierzęcego,
pochodzących z dzików otaz materiałów i przedmiotów, które mogły zostaĆ skaŻone
wirusem afrykanskiego pomoru świń;
5. wykonywanla czyraIaości zvłiry,arrych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zlxlierzęta łowne lub odłowie takich
zvłierząt.
6. W prąlpadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych d^I<1 lub
świniodziki są utrąrmywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych
zvłierząt zabezpiecza się podwójn5rm ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
rn, zvłiązanyrrn na stałe z podłożem, akażdy vłJazd i wylazd oraz wejście i w5{ście z tal<tego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcfrną, która powinna spełniać w5rmagania, o
których mowa w ust. I pkt 4,"

L OBOWIĄZKI WYNII{A"IĄCE Z Rozpotządzenlia Ministra Rolnictwa i
Rozuloju Wsi z dnia 20 marca 2Ot9 r. w sprawie wprowadzenia w 2Ol9 r. na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne
vrykrycie zakażeń wirusem wylwołującym afrykański pomór Świń i
poszetzenie wiedzy na temat tej choroby otazjej zwalczalie"
1. W ramach programu , uwzględniając § 6
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2OIO r. w sprawie
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zvłierząt
gospodarskich, dla których normy ochrony zostaly określone w przepisach Unii
Europejskiej, do ;

2.

świni w gospodarstwie a także bezwzględnie o podejrzeniu wystąpienia ASF u
świń na terenie gospodarstwa.

3. przy produkcji mięsa przezaaczonego na użytek własny ( UBÓJ
GOSPODARCZY) , DOPUSZCZON\I JF^ST pod warunkiem że Świnie były
utrz5rm5mane w t5rm gospodarstwie co najmn7ei ptzez 30 dni ptzed. ubojem, a
ponadto gdy:

sposób określony w części A rozdział IV sekcja IV zaĄcznilra I do
tozpotządzenia nr 854 l 2OO4;

poubojowemu. Próbki do badania laboratorvinego w kierrrnkrr ASF pobiera się

wvstąpienia ASF.

4.Ptzelmieszczanie świń ; Nie wcześniej niż 24 godnny przed przemieszczeniern urzędowy
Iekarz weterynarii poddaje świnie badaniu kliniczrremu w kierunku wystąpienia
objawów afrykańskiego pomoru świń. SWIADECTWA Do RZEŻNI }RAZ Do STAD, Do
PUNKTÓW SKUPU WAŻNE 48 GoDzIN oD JEGo urYSTAWIENIA. lłażdotazowo Przy
chęci sprzedaży należy skontaktowaó się z tzeźnią kupującą zulietzęta lub
podmiotem skupującym świnie.
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Na obszarze ochronnym powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w gos-
podarstwach utrąrmujących świnie, dwa razv w roku kontrolę, w możliwie równych
odstępach czasu, nie krótszych niż 4 miesiące, które obejmą:

2, oraz obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 2 rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2OI5 r. w sprawie środków podejmowanych w mńązl<u z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń- BIOASEKURAGIA STAD,

badanie kliniczne śwń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.

III. ZMIAI{A oBowlĄzKÓw urYNIIlA.rĄcYcH z USTA1IIY z dnia 2 kwietnia 2oo4 t.
o systemie identgftkacji ź rejestracJi zulierzqt:

7. W prrypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakażnej zlllierząt
podlegającej obowiązkowi zulaJczania i określenia obszaru zapowietrzonego,
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt otaz zuralczaniu chorób
zakaźnych zvłierząt, w tym zgodnie z przepisatni Unii Europejskiej obowią7ującymi
w t5rm zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na t5rm obszarze
jest obowiryany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
1 ) zwiększenie lub zrnniejszenie liczebno ści stada, z wyjątkiem urodzenia,
2)ubój zvłietzęcia gospodarskiego-z podaniem liczby zvłietząt, które przybyły lub
ubyły ze stada, otaz miejsca pochodzenia lub przeznaczetlia zvńerzęcia
Zmiąną trrtninu zgłoszenźą do BP ARiMR kupna, spruedaŻg , padnięcŹa,
uboju śuriń z 7 dni na 2 Dllł..7!!!!!!!!!!!

2. ozrrakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z rrlJmcrern siedziby stada,
w której świnia się urodziła, przez zahożenie na malżowinę uszną kolczyka z tym
numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczęlaiern przez to zuńerzę tej
siedżby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego
zlxtierzęcia; JEDNAK_ W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia
choroby zakażnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zuraJczania i określenia
obszaru zapowietrzol1ego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego
ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisarti o ochronie zdrowia zvłierząŁ
otaz zutafczaniu chorób zakażnych zvłierząt, w tym zgodnie z przepisarni Unii
Europejskiej obowią2ującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w
siedzibie stada na t5rm obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania
świni zgodnie z ust.2 pkt 1, w ( zmlana
terminu NIE 7 DNI!!!!!!! Tylko 2 DNI ), określaj ąc liczbę oznakowanych zlńerząt.

konieczności:
1.

3. Dokonywas,ia przez posiadacz owcy, kozy lub świni co najmniej raz na dwanaście
miesięcy, rlie pilżniej jednak aiż w dniu 3lgrudnia, spisu zwietząt przebywających
w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt_otaz zg!.oszenia tego faktu do BP
ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu

4. posiadania kart leczenia zwierząt. ieśli zwierzęta są leczone:
5. w przvpadku padnięć zwierząt posiadania stosownvch dokumentów

potwierdzaiącvch prawidłowe zagospodarowanie padlinv.

2.
wzotze i
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