
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnia 20 stycznia
2O2O r. w sprawie zakaz6w i nakaz6w obowi4zuj4cych hodowc6w trzody chlewnej
na terenie kraju w zwiqzkru z zagto2eniem wyst4pienia afrykaiskiego pomoru Swirl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniovme informuje, ze w zuriap161t
z zagtoLeniem wyst4pienia afrykanskiego pomoru Swid, od dnia 28 lutego 2OI8 r.
wszystkich hodowcow trzody chlewnej na terenie calego kraju, poza obszarami objgtymi
ograniczeniami, obowiq2uj4 nastgpuj qce nakazy i zakazy:

1) nakaz karmienie Swirl pasz4 zabezpieczona" przed dostgpem zurierz4t wolno
zyj4cych,

2) nakaz prowadzenie rejestru Srodkow transportu do przewozu Swin
wjeLd2ajacych na teren gospodarstwa oraz rejestru wejSc osob do pornieszczett,
w ktorych s4 utrzymywane Swinie,

3) nakaz zabezpieczenie budynku, w ktorym sa utrzymywane Swinie, przed,
dostgpem nvierz4t wolno Ll4acych oraz dornowych,

4) nakaz utr4ymywania Swin w odrgbnych, zarnl<rrietych pomieszczeniach,
w ktorych s4 utrzymywane tylko Swinie, maj4cych oddzielne wejScia oraz
niemaj4cych bezpoSredniego przejScia do innych pomieszczen, w ktorych s4
utrzymywane inne zwier zgta kopytne,

5) nakaz wykonywania czynno$ci zwtaganych z obslug4 Swin v,ryl.4cznie przez
osoby, ktore wykonuj4 te czynnosci tylko w danym gospodarstwie,

6) nakaz stosowania przez osoby wykonuj4ce czJmnosci z-.wiaz;ane z obslug4 Swin,
ptzed rozpoczgciern tych czynnoSci, Srodkow higieny niezbgdnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia sig afrykanskiego pomoru Swin, w tym mycia
i odka2ania rak oraz oczyszczante i odkahanie obuwia,

7) nakaz biezacego oczyszczanie i odkazanie narzedzi oraz
wykorzystywanych do obslugi S'"\rifl ,

sprzgtu

8) nakaz uzywania przez osoby wykonuj4ce czynnoSci nviry,arte z obslugq Swin
odziezy ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzezrlaczonego wyt4cznie do
wykonywania tych cz5mnoSci,

9) nakaz wyLoienia mat dezynfekcyjnych przed. wejSciami do pomieszczen,
w ktorych s4 utrz5zrnJ.lvane Swinie, i w5isciami z tych pomieszczei, przy cryr'r-
szerokoSc wylozonych mat powinna byi nie mniejsza ni2 szerokoSi danego
wejscia lub wyjscia, a dlugosc nie mniejsza niL 1 m, a takhe stale
utrzymywanie tych mat w stanie zapewniaj4cym utrzSrmanie skutecznoSci
dzialania Srodka dez5mfekcyjnego,

IO) nakaz sporz4dzenie przez posiadaczy Swin spisu posiadanych S,firili,
z podzialem na prosigta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz
bieZqce aktualizowanie tego spisu,

I7) nakaz zabezpieczenia wybiegu dla Swin podwojnym ogrodzeniem o wysokoSci
wynosz4cej co najmniej 1,5 m, ztxiqzan)rln na staJe z podlozem -w przypadku
utrz5rmywania Swin w gospodarstwie w systerrr-ie otwart5rm,

I2)zakaz wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym s4 utrz5rmyvvarle
Swinie, zwLok dzikow, tusz dzikow, czgsci tusz dzikow oraz innych produktow,
materialow i przedmiotow, ktore mogly zostac skazone wirusem afrykanskiego
pomoru Swifl,

L3) zakaz wykonywania czynnoSci zwiapanych z obslug4 Svnn przez osoby, ktore w
ci4gu ostatnich 72 godzin uczestniczyLy w polowaniu na zwierzgta lowne lub
odlowie takich zurierzat.



w nxriaaku z aktuaJn4 sytuacj4 epidemiologiczna, w odniesieniu do afrykanskiego
pomoru swin, a w szczegolnosci wyst4pienia ponad 1oO przypadkow choroby w powiecie
wschowskim, nowosolskim, zielonogorskim, 2arskim, zaganskim i krosnienskimw wojewodztwie lubuskim, kilkunastu przypadkow w powiecie wolsztynskimw wojewodztwie wielkopolskim oraz dwoch przypadkow na terenie wojewodztwa
dolnosl4skiego w powiecie glogowskim nateLy berwzgl,gdnie przestrzegae pov,ry1szych
zakazow inakazow.

Informujq ponadto, 2e na podstawie przepisow odrgbnych obowiqzuj e bezurzglgdnyzakaz wstgpu do gospodarstw i budynkow, w kiorych utrzyiywane sa zwletzgtaosobomnieupowaznionym.
Dodatkowe jnformacje mo1na uzyskai oraz dokonac drobiu lubutrz5rmania innych ptakow w powi^atow5rm Inspektoracie er2oniowie,ul Batalionow chlopskich 7 lub telefonicznie pod' Nr 74g31

w przypadku wyst4pienia choroby na terenie powiatu i wyznaczenia obszarow
objqtych ograniczeniami wszystkie gospodarstwa utrzymujqce trzodg chlewn4 na terenietych obszarow zostan4 niezwlocznie ponownie skontrolowane w zakresie spelniania
wymogow bioasekuracji. w przypadku niespelniania przedmiotowych zasad wydawanebeda decyzje nakazuj4ce uboj i zakazuj4ce utrz5rmywania swin z natychmiastowym
terminem tealizacji, bez wzglgdu na wiek utrz5rmywanych swin. Za Swinie zabitez nakazu, w ptzypadku niespelniania zasad bioasekuracji, nie bgdzie przyslugiwalo
odszkodowanie z budzetu panstwa.

w zwiazku z funkcjonowaniem malych gospodarstw utrzymuj4cych swinie orazbrakiem rze2ni na terenie powiatu dzierhoniowskiego oraz powiatow osciennych,
a obszaru objgtego ogranlczeniami (strefa czerwona), wyst4pi4
e zwiaaane ze sprzeda24 trzody chlewnej , ze wzglgdu na zakaz
mozliwosc transportu swin wyl4cznie z jednego gospodarstwa

bezposrednio do rzehni w zaplombowanych srodkach uansportu.
Swinie mog4 byi sprzedane do rze2ni po zakolczykowaniu kolczykamiz indywidualn}rmi numerarni, po przeprowadzeniu badan w kierunku ASF z wynikamiujemnyrni oraz po uzyskaniu zemvorenia PLw wlasciwego dla siedziby rze1ni,w przypadku tze2ni polozonej poza strefami objgtymi ograniczeniami, ze wzglgdu narygorystyczne wymogi dotycz4ce uboju swin pochodz4cych z obszaru zagro1enia,uzyskanie zezwoleniana sprzedaz jest bardzo trudne.
Swiadectwa zdtowia d,o rze2ni, w przJrpadku gospodarstw polozonych w czerwonejstrefie, mogq byc wystawione wyl4cznie dla Swin:
1) ktore byly uttzymywane w danym gospodarstwie przez co najmniej 30 dnr,zgodnie z darrymi z ksiggi rejestracji, spisu Swin ut ryrny*"r;w gospodarstwie zgodnie z przepisatni o bioasekuracji(pkt 10 powyLszych ow) oraz danymi z CBDSIRZ. 

-'1

2) ktorym zalo2ono koL ah5rm numerem;
3) ktorym pobrano krew do badan w kierunku ASF nie wczeSniej ni2 T dni przed

planowan5rm transportem i zostary zbad,ane zfinikani ujemnymi.


