INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W GARWOLINIE

Andrzej Koryś
Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z
rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 711 z późn. zm.)
Wymagania
W gminach stanowiących obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami i obszar ochronny, poza
obecnie już obowiązującymi:
1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:
a) w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi;
b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie,
mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych
pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
2) zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami
(strefa czerwona) lub obszaru zagrożenia (strefa niebieska) chyba, że tę zielonkę lub to ziarno
poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano
w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom;
3) zakaz wykorzystania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie, słomy na ściółkę
dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszaru
zagrożenia (strefa niebieska), 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 przed jej wykorzystaniem;
4) zakaz prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż
utrzymywanych w gospodarstwie;
5) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te
czynności tylko w danym gospodarstwie;
6) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
7) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
8) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem
tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się
afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie
obuwia;
9) sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
10) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
11) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, oraz wyjazdami i
wyjściami z tych gospodarstw,
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b) wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych
pomieszczeń – a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
12) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;
13) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym,
podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym
krawężnikiem;
14) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
15) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
16) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń
utrzymywanych w systemie otwartym;
17) zapewnienie aby:
a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza
tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych
gospodarstwach,
b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia
ochronnego;
18) zakaz wnoszenia lub wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie: tusz,
zwłok dzików i innych produktów w tym produktów pochodzenia zwierzęcego od dzików;
19) zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich
72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
Co w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie bioasekuracji powiatowy lekarz
weterynarii:
1) wyda decyzję administracyjną w zakresie usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 3
m-ce;
2) będzie możliwe wydanie decyzji w sprawie nakazującej ubój lub zabicie świń i zakazującej
ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie będą
poddane ubojowi w rzeźni, czy też beż będą poddane ubojowi na użytek własny;
3) w przypadku nieusunięcia uchybień możliwe jest wydanie decyzji w sprawie nakazu zabicia
lub uboju świń i zakazu ich utrzymywania;
4) za ubite lub zabite świnie nie będą przysługiwały odszkodowania ze środków budżetu
państwa.
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