ULOTKA INFORMACYJNA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI
( S T R E FA CZ E RW O N A )
ASF występuje u DZIKÓW!!!

ZASADY BIOASEKURACJI

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 290 z późn. zm.)

NAKAZY
W STREFIE CZERWONEJ posiadacze świń muszą:
•

1) utrzymywać świnie:
◦ a) w sposób wykluczający ich kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi
(np. dzikami, dzikim ptactwem) oraz ze zwierzętami domowymi (zwłaszcza
kotami!!!),
◦ 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 (np. bydło, owce, kozy, konie);

•

2) sporządzić i na bieżąco aktualizować spis posiadanych świń, z podziałem
na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki (DODATKOWO
do księgi rejestracji stada świń),

•

3) karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

• 4) wyłożyć i nasączyć środkiem dezynfekcyjnym MATY DEZYNFEKCYJNE!!!
odpowiednio przed:
◦ a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub
pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych
budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna
być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie
mniejsza niż 1 m,
◦ b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat
powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie
mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub
wyjeżdżającego z tego gospodarstwa;
▪ zamiast mat przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa dopuszczalne
są NIECKI DEZYNFEKCYJNE utrzymywane w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
◦ wyżej wymienione maty muszą być stale utrzymywane w stanie
zapewniającym
utrzymanie
skuteczności
działania
środka
dezynfekcyjnego;
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• 5) prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz
rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
• 6) wdrożyć program zwalczania i monitorowania GRYZONI;
• 7) uniemożliwić osobom postronnym wchodzenie do budynków, w których
utrzymywane są świnie.

Ponadto w STREFIE CZERWONEJ posiadacze świń oraz wszystkie inne
osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń MUSZĄ:
• 8) wykonywać czynności związane z obsługą świń tylko w danym
gospodarstwie;
• 9) stosować, przed rozpoczęciem tych czynności, środki higieny niezbędne
do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie
i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
• 10) na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane
do obsługi świń;
• 11) używać odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego
wyłącznie do wykonywania tych czynności (nie musi być to odzież/obuwie
jednorazowe).

ZAKAZY
W STREFIE CZERWONEJ obowiązuje zakaz:
• 1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno
poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub
składowano w miejscu NIEDOSTĘPNYM DLA DZIKÓW co najmniej przez
30 dni przed ich podaniem świniom;
• 2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy
na ściółkę dla zwierząt 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 przed jej wykorzystaniem;
• 3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów,
które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
• 4) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub
odłowie takich zwierząt;
• 5) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny
(UBOJU PRZEPROWADZANEGO W GOSPODARSTWIE) INNYCH NIŻ
UTRZYMYWANE W TYM GOSPODARSTWIE.
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UWAGA!!!
We wszystkich gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie,
powiatowy lekarz weterynarii co najmniej raz w roku przeprowadza
kontrolę pod kątem spełnienia wyżej wymienionych zasad bioasekuracji!!!

DODATKOWE OBOWIĄZKI HODOWCÓW
TRZODY CHLEWNEJ
(zgodnie z projektem „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór
świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” na rok 2020)

•

codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń,

•

zgłaszanie każdego przypadku padnięcia świni do urzędowego lekarza weterynarii
na danym terenie,

•

niezwłoczne zgłoszenie każdego
afrykańskiego pomoru świń do:

przypadku

podejrzenia

wystąpienia

- powiatowego lekarza weterynarii LUB
- urzędowego lekarza weterynarii, LUB
- najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, LUB
- wójta / burmistrza / prezydenta miasta;
•

zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii ubojów świń na użytek
własny przeprowadzanych w gospodarstwie!!!;

•

zgłaszanie KAŻDEGO zamiaru przemieszczenia świń poza granice strefy
czerwonej lub poza granice powiatu!!!

UBÓJ ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY
(PRZEPROWADZANY

W

GOSPODARSTWIE )

W STREFIE CZERWONEJ dopuszcza się ubój świń przeprowadzany w gospodarstwie,
ALE!!! POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI:
• spełnione są podstawowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w spraiwe wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 885), w tym MIĘDZY INNYMI:
▪ zamiar przeprowadzenia uboju zgłoszony został powiatowemu lekarzowi weterynarii,
▪ ubój przeprowadzi osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
▪ ubój zostanie przeprowadzony w odpowiednim pomieszczeniu, z zachowaniem
zasad dobrostanu zwierząt, a mięso zostanie poddane badaniu na włośnicę;

• świnie były utrzymywane w gopodarstwie co najmniej przez 30 dni przed
ubojem,
• świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego
lekarza weterynarii, a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie
poddane badaniu poubojowemu,
◦ przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego
mięsa z tych świń, urzędowy lekarz weterynarii pobierze próbki do badań
w kierunku ASF, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF.
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OBJAWY ASF:

─ często niespecyficzne,
─ osowienie, gorączka,
─ nagłe upadki,
─ sinica skóry uszu, brzucha
i boków ciała,
─ drobne, liczbe wybroczyny
w skórze,
─ duszność, pienisty wypływ z nosa,
─ wypływ z worka spojówkowego,
─ biegunka, często z domieszką
krwi,
─ wymioty oraz niedowład zadu,
─ objawy nerwowe (pobudzenie,
drżenia i skurcze mięśni),
─ ronienia u prośnych macior i inne.

W STREFIE CZERWONEJ
OBOWIĄZUJĄ KRÓTSZE TERMINY
ZGŁASZANIA ZDARZEŃ DO BIURA
POWIATOWEGO AGENCJI
RESTRUKTURYZACJI I
MODERNIZACJI ROLNICTWA!!!
- na zgłoszenie kupna, sprzedaży,
padnięcia, uboju gospodarczego, innego
przemieszczenia są 2 dni!!! zamiast 7;
- na zgłoszenie oznakowania prosiąt, które
ukończyły 30. dzień życia są 2 dni!!!
zamiast 7 (czyli łącznie na zgłoszenie
urodzenia są maksymalnie 32 dni od
momentu urodzenia prosiąt).

PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ:
•

•

W OBRĘBIE strefy czerwonej ~
◦ ~ i TEGO SAMEGO powiatu, BEZPOŚREDNIO między gospodarstwami
i BEZPOŚREDNIO do ubojni - bez ograniczeń, ZE ŚWIADECTWEM ZDROWIA
I PO BADANIU PRZEDUBOJOWYM WYKONANYM NIE WCZEŚNIEJ
NIŻ 24 GODZINY
PRZED
PRZEMIESZCZENIEM
DO
INNEGO
GOSPODARSTWA/UBOJNI!!!;
◦ ~ i do INNEGO powiatu → NAJPIERW ZGŁOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCIWEGO
MIEJSCOWO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII;
POZA strefę czerwoną - ZAKAZ!!!, ZA NIŻEJ WYMIENIONYMI WYJĄTKAMI:
▪ dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze
objętym ograniczeniami poza ten obszar, jeżeli:
• w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie
została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świnie przebywały
w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie
lub od dnia urodzenia ORAZ:
1) zostały poddane:
a) badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie
7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania
(próbki do badań pobiera urzędowy lekarz weterynarii), ORAZ
b) badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego
pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej
niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem,
LUB
2) pochodzą z gospodarstwa spełniającego wymogi opisane w §4 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem ASF.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ POZA STREFĘ
CZERWONĄ UZYSKACIE PAŃSTWO W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII
W OPOCZNIE, UL. STAROMIEJSKA 35, 26-300 OPOCZNO, TEL. 44 755 23 14
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