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W zuliązku z dynamiczn5rm rozptzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru
świń u dzików jak i w stadach trzody chlewnej, Powiatowy Lekatz Weterynarii w
Skierniewicach informuje, iż DE'CYZ]Ą WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2OI9l2I44 z
dnia 6 grudnia 2OI9 r. zrrrieniająca zal.ącznik do decyzji wykonawczej 2OIal7O9lUE w
sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zvłterząt w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świn w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr
C(2019) 6432\ tereny gmin:

ż GODZIANÓW,

do w/w decyzji.
Decyzia Komisji została opublikowana w dniu 1O grudnia 2OL9t.
Na terenie województwa łódzkiego w strefie ochronnej obecnie znajduje się :

gmina Kowiesy, Bolimów, Nowy Kawęczyn, Skierniewice oraz miasto
Skierniewice, gmina Maków, gmina Godzianów-powiat skierniewicki; gminy
Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy
wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej ptzez drogę nr 92 i
Nieborów w powiecie łowickim, gminy Biała Rawska, Rawa Mazowiecka,
Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim.
Powyższy fakt nakłada na hodowców trzody chlewnej dodatkowe zadania otaz
obowiązki mające na celu szybkie wykrycie , uniemożliwianie przeniesienia wirusa
ASF na teren gospodarstw oraz jego dalsze tozprzestrzenianie.

W zuliązkru z zaistniałą s5ńuacją , Powiatowy Lekatz Weterynarii w
Skierniewicach z§Itaca się z uprzejmą prośbą o ptzekazanie w sposób zvtylczaiowo
ptzylęty wśród hodowców świń i innych osób zainteresowanych informacji jakie
obowiązki ciążą na producentach trzody chlewnej , których gospodarstwa
zlo|łalizowane są w strefie ochronnej .

I. ZASADY BIOASEKI RAqrI : Na obszarze ochronnym obowiązują nakazy
określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie środków podejmowanych w mviazL<l, z wystąpieniem afrykanskiego
pomoru świń i zakazy określone w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia (Dz. U 2OI8, poz.29O
ze zm).
NAKAZ:
1) utrzymywanie świń w gospodarstwie :

a) w sposób wykluczający kontakt ze zulietzętatnt wolno zyjącyrni i ze zwierzętatni
domowymi,",,
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b) w odrębnych, zatnL<niętych pomieszczeniach, w których są utrzym5.wane tylko świnie,
mających oddzielne wejścia oraz niemających be4ośredniego przejścia do innych
pornieszczeń, w których są utrąmywane inne mńerzęta kopytne;
2) sporządzenie ptzez posiadaczy świń spisu posiadanych świn, z podziŃem na prosięta,
warchlaki , tucztliki, 1ochy,'1oszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowatlie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępern nllierząt wolno Ęjących oraz
domowych;
4) wyŁożenie mat deąrnfekcyjnych odpowiednio przed:
a) uejściamź do gospodarstula, ul którym sq uttzgmgurane śuinie, ź utgiścźamź z
tego gospodarstula oraz przed wejściami do budynków lub pornleszczeń, w których są
utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy cTym szerokośó
wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a
długość - nie mniejszaniż I rn,
b) ulazdamź d.o gospodarstula., ul którym sq uttzgmgurąne śulźnźe, i ułgjazdamź z
tego gospodarstua, przg czgm szerokość uryłożongch frr.ąt pouńnnd bgć nle
mniejsza niż szerokość ujazdóul i tugjazdóul, a dhlgość - nie mniejsza nź obwód
najuiększego koła środ.ką t nspotttt ułeżdżajqcego lub ugieżdżajqcego z tego
gospodarstuą - a tąkże stąłe uttzgmgulanie tgch mat u stanie zapeuniajqcgm
uttzgmanle skuteczności dzźałania środką dezgntekcg|nego- Przepisu nie stosuie się,

5) wykonywanie crynności zuliązanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
6)stosowanie przez osoby wykonujące czynności nłiryane z obsługą świń, przed
rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka
szerzettia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażartie rąk oraz oczyszczanie
i odkażanie obuwia;
7) bteżące oczyszczarlie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi
świń;
8) używanie przez osoby wykonujące cąmności nlńązane z obsługą świń odńeĘ
ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych
cąmności;
9) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń paszy lub produktów

ubocznych pochodzenia zslierzęcego w rozumieniu art, 3 pkt L w związl<u z art. 2 usŁ. 2
tozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (WE) nr 106912009 z dnia 2I
pńdziernika 2OO9 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zutierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeztlaczonych do spożycia przez
Iudzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr I774|2OO2 (rozporządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia nxlierzęcego) (Dz. Urz. UE L 3OO z I4.II.2OO9, str. 1, z póżn.
zm.3)), zuranych dalej ,,produktami uboczn5rmi pochodzenia zwierzęcego",",lĄeżdżających
na teren gospodarstwa oTaz rejestru wejść osób do pornieszczeń, w których są
utrzymywane świnie.
70) uniemożliulienźe osobom postronngm uchodzenźa do budgnkóul, ul których sq
uttzgmgusane śuńnie;
77) udrożenźe progrąmtt monltorouląnźa ź zualcząnźa gryzoni.',
12. W przypadku gdy świnie lub utrzymywafle w warunkach fermowych dziki lub
świniodziki są utrąrmyvvane w gospodarstwie w systemie otwart5rm, wybieg dla tych
zvłierząt zabezpiecza się podwójn5rm ogrodzeniem o wysokości w5rnoszącej co najmniej 1,5
m, zvłię,anyrn na stałe zpodłożem, akażdyńazdtwylazd oraz wejście i wfrście ztakiego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekc5l'ną, która powinna spełniać w5rmagania, o
których mowa w pkt 4."
ZAKAZ:
1) karmienia świń zielonką lub zia:rrrlem pochodząc5rmi z obszaru objętego

ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano
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obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykanskiego pomoru świń lub składowano w
miejscu niedostępnym dla dzlków co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
2) vłykorzystywania w pomieszczentach, w których są utrzymywane świnie, słomy na
ściółkę dla zvłierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba ze tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa
afrykańskiego pomoru świn lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

3. W gospod.arstulach położongch na obszanze ochronngtn, obszanze objętgn
ograniczeniami oraz obsząnze zągrożenźa zakazuje się prouadzeniauboju Śuźń ul
celu produkcji mźęsa ną użgtek uła.sng inngch nź uttzgmguane u, tgm
gospodarstuie.
4. wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w którym są utrąrmywane świnie, zvłłok
dztkow, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia ztlłierzęcego,
pochodzących z dzików oraz rnateriałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone
wirusem afrykanskiego pomoru świn;
5, wykonywania czynności zwtaąartych z obsługą świn przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich
rwierząt.
6. W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dńki iub
świniodziki są utrąrm5^vane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych
zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
m, związanym na stŃe z podłozem, akażdy vrJazd iwylazd oraz wejście i w5l'ście z ta)<lego
wybiegu zabezpiecza się matą deąmfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w ust. 1 pkt 4."

fi. OBOWIĄZKI WYNII{AJĄCE Z Rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2Ot9 r. w sprawie wprowadzenia w 2OL9 r. na
terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne
wykrycie zakażeń wirusem wyrwołującym afrykański pomór świń i
poszetzenie wiedzy na temat tej choroby orazjej zwalczalie"
1. W ramach programu , uwzględniając § 6
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2OIO r. w sprawie
w5rmagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków rwierząt
gospodarskich, dla których normy ochrony zosŁŃy określone w przepisach Unii
Europejskiej, do ;

2.

świni w gospodarstwie a także bezwzględnie o podejrzeniu w5rstąpienia AsF u
świń na terenie gospodarstwa.

3. przy produkcji mięsa ptzeztlaczonego na użytek własny ( UBÓJ
GOSPODARCZY| , DOPU§ZCZONY JEST pod warunkiem że świnie były
utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniei przez 30 dni ptzed, ubojem, a
ponadto gdy:

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

poubojowemu. Próbki do badania laboratorvinego w kierunku A§F pobiera się

wvstąpienia ASF.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
u1. Miedniewicka 25,96- 100

w skierniewicach
skierniewice



4.Ptzemieszczanie świń ., Nie wcześniej niz 24 godziny przed przernieszczeniem urzędowy
lekarz weter5marii poddaje świnie badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia
objawów afrykańskiego pomoru świń. SWIADECTWA Do RZEŻNI )RAZ Do STAD, Do
PUNKTÓW SKUPU włŻNE 4a GoDzIN oD JEGo urYsTAwIENIA. IKażdorazowo przy
chęci sptzedaży należy skontaktowaó się 2 tzeźnią kupującą zutietzęta lub
podmiotem skupującym świnie.

Na obszalze ochronnym powiatowy lebrz weterynarii przeprowadza w gos-
podarstwach utrzymujących 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 tozporządzertia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w mviązku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń- BIOASEKURAąIA STAD,

badanie kliniczne świn z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.

III. zMIAt{A oBowlĄzKÓw urYNIKA"rĄcYcH z UsTAwY z dnia 2 kwietnia 2oo4 t.
o systemie źdentyfikacJi i rejestracjź zulierzqt:

7. W prrypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zvłierząt
podlegającej obowiązkowi nllalczania i określenia obszaru zapowietrzonego,
zagtożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego
zgodnie z przepisatni o ochronie zdrowia zlvierząt oraz zvłalczaniu chorób
zakażnych zutierząt, w t5rm zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowią.zującymi
w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze
jest obowiązany zgŁosic kierownikowi biura w terminie 2 dni:
l)zvłiększenie lub zrnniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2)ubój ztxlierzęcia gospodarskiego-z podaniem liczby zlxierząt, które przybyły lub
ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeztlaczertia ztlłierzęcia
Zmiąna tertninu zgłoszenlą do BP ARźMR kupna, spruedtżg , padnźęcia,
uboju śtńń z 7 dnź na 2 DM!!!!!!!!!!!

2. oznakować świnię numerem identyfikacfrnym zgodnyrrr z numerem siedziby stada,
w której świnia się urodziła, przez zŃożenie na rnalżovńnę uszną kolczyka z tym
numerem albo wytatuowanie tego numeru przed op:uszczerliem przez to rvłierzę tej
siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego
mvierzęcia; JEDNAI(- W przypadku zagtożenia wystąpienia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zlxlierząt podlegającej obowiązkowi zulaJczarla i określenia
obszaru zapowietrzoruego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego
ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisarni o ochronie zdrowia mvierząt
oraz zwaJczaniu chorób zakłżnych nlierząt, w tym zgodnie z przepisalni Unii
Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w
siedzibie stada na t5rm obszatze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania
świni zgodnie z ust.2 pkt 1, w ( zrniana
terminu NIE 7 DNI!!!!!!! Tylko 2 DNI ), określaj ąc liczbę oznakowanycL' nllieruąt.
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