
Komunikat Powiatowego Lekatza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnia 7 rnaja
2O2L r. w sprawie zakaz6w i nakaz6w obowi4zuj4cych hodowc6w trzody chlewnej
na terenie kraju w zwiqzku z z^gro2eniem wyst4pienia afrykaf,skiego pomoru Swifl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierzoniowie informuje, ze w nxtiaZ,I<t
z zagroLeniem wyst4pienia afrykanskiego pomoru Swin, wszystkich hodowcow trzody
chlewnej na terenie calego kraju, poza obszarami objptymi ograntczeniami, obowiazuja
nastgpuj4ce nakazy i zakazy:

1) nakaz karmienie Swin paszq zabezpieczonaE przed dostgpem ztxierzqt wolno
zyj4cych,

2) nakaz prowadzenie rejestru Srodkow transportu do przewozv Swin
wjezdzajqcych na teren gospodarstwa oraz rejestru wejSc osob do pomieszczei,
w ktorych s4 utrzym)'\,vane Swinie,

3) nakaz zabezpieczenie budynku, w ktor5rm s4 utrzymyvvane Swinie, przed
dostgpem zwierzqt wolno 2yjacyclt oraz dornolvych,

4l nakaz utrzymywania Swin w odrgbnych, zatnkrrigtych pornieszczeniach,
w ktorych sq utrzymyvvane tylko Swinie, maj4cych oddzielne wejScia oraz
niemaj4cych bezpoSredniego przejScia do innych pornieszczen, w ktorych sq
utr zyrnywane inne zwierzgta kopytne,

5) nakaz wykonywanta czynnoSci rwiqzanych z obslugq Swin wytacznie przez
osoby, ktore wykonuj4 te czynnoSci tylko w danym gospodarstwie,

6) nakaz stosowania przez osoby wykonuj4ce czyrfirosci mviapane z obsluga Swin,
przed rozpoczgciern tych czynnoSci, Srodkow higieny niezbgdnych do
ograriczenia ryzyka szerzema sie afrykanskiego pomoru Swin, w tym mycia
i odkaiania r4k oraz oczyszczar\e i odkazanie obuwia,

7) nakaz bie24cego oczyszczante i odka2anie narzgdzi oraz
wykorzystywanych do obslugi Swin,

sprzgtu

8) nakaz ubywania przez osoby wykonuj4ce czynnoSci nviqzane z obsluga Swin
odziezy ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzeznaczonego wyL4cznte do
wykonywania tych czynnoSci,

9) nakaz wylozenia mat dezynfekcvjnych przed wejSciami do pomieszczei,
w ktorych s4 utrz5rmlrlvane Swinie, i wyjSciami z tych pomieszczen, przy cryrn
szerokoSi wylo2onych mat powinna byi nie mniejsza niL szerokoSi danego
wejScia lub wyjScia, a dlugoSi nie mniejsza ni2 1 m, a takLe stale
utrzymy.wanie tych mat w stanie zapewniaj4cym utrzymanie skutecznoSci
dzialania Srodka dezynfekcyl nego,

lo) nakaz sporzqdzenie przez posiadaczy swin spisu posiadanych Swin,
z podzialem na prosigta, warchlaki , tuczrrikt,lochy, loszki, knury i knurki, oraz
bieZ4ce aktua-lizowanie tego spisu,

II) nakaz zabezpieczenia wybiegu dla Swin podwojn5.nn ogrodzeniem o wysokoSci
wynoszqcej co najmniej 1,5 m, zuiazanyrn na stale z podLo2ern - w przypadku
utrzyrnywania Swin w gospodarstwie w systemie otwart5zm,

I2)zakaz wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym s4 utrzymy,rvane
Swinie, zwLok dzikow, tusz dzlkow, czgsci tusz dzikow oraz innych produktow,
materialow i przedmiotow, ktore mogiy zostai skazone wirusem afrykanskiego
pomoru Swin,

13) zekaz wykonywania czynnoSci zwtapanych z obslug4 Swin przez osoby, ktore
w ci4gu ostatnich 72 godzin uczestniczyly w polowaniu na zurrerzgla lowne lub
odlowie takich zwierzat.



W zwazl<rr ze stale pogarczajqca sie sytuacj4 epidemiologScznq w odniesieniu do
afrykanskiego pomoru Swin i wystapienia na terenie kraju ok. 1300 przypadkow choroby
u dzrkow od pocz4tku 2O2l r., z tego 56 przypadkow na terenie wojewodztwa
dolnoSlaskiego, w powiecie glogowskim i polkowickim, nalezy berwzglgdnie przestrzegac
powyiszych zakaz6w i nakazow,

informujg ponadto, 2e na podstawie przepisow odrgbnych obowia,zuje benxzglpdny
zakaz wstgpu do gospodarstw i budynkow, w ktorych utrzym5rwane sq zvtierzgta osobom
nieupowa2nionym.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli gospodarstw niespelniania zasad
bioasekuracji wydawane bedq, decyzje nakaz:uj4ce uboj i zakazuj4ce utrzymywania Swin
z natychmiastowym terminem realizacji, bez wzglgdu na wiek utrzymyr,vanych lwin. Za
Swinie zabite z nakazlu, w przypadku niespelniania zasad bioasekuracji, nie bEdzie
przyslugiwalo odszkodowanie z budietu panstwa.

Dodatkowe informacje mozna uzyskai w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Dzierioniowie, ul Batalionow Chlopskich 7 Iub telefonicznie pod Nr 748372809
i748324657,

powoduie iedvnie duze stratv w hodowli trzodlr chlewnei.


