
Komunikat Powiatowego Lekatza Weterynarii w Dzier2oniowie
z dnia 26 lipca 2O2L r. dla hodowc6w trzody chlewneJ, w zwiqzkru z du|ym
zagro2eniem wyst4pienia na terenie powiatu afrykariskiego pomoru Swirl

Powiatowy Lekarz Weter5marli w Dzierzoniowie informuje o bardzo duzym wzroScie
zagroitenia wyst4pienia afrykanskiego pomoru Swin na terenie powiatu, w zwiagku
z intensywnym rozprzestrzeniartiem sig choroby na terenie kraju oraz Dolnego Sl4ska,

Od pocz4tku roku na terenie kraju stwierdzono 31 ognisk choroby
w gospodarstwach, w tym 3 ogniska w wojewodztwie dolnoSl4skim oraz ponad 1850
ognisk choroby u dzikow, w tym 73 ogniska w wojewodztwie dolnoSl4skim.

W przypadku wyst4pienia choroby u trzody chlewnej lub dzikow -vq1zr'aczarre sa\
obszary obj gte ogr anrczeniami :

1) obszar III - czerwony, Wznaczany przy wyst4pieniu ogniska u Swin,
2) obszar II - roilowy, Wznaczany przy wystqpieniu ogniska u dzikow,
3) obszar I - niebieski, tzw. strefa ochronna pomigdzy obszarami II i III, a stref4

wo1n4 od choroby.
W chwili obecnej obszary objete ograniczeniarni wyznaczone sa na przewa2aj4cej

czgSci wojewodztwa dolnoSl4skiego, na terenie nastgpuj4cych powiatow: zgorzelecl<tego,
boleslawieckiego, polkowickiego, glogowskiego, lubanskiego, lwoweckiego, zlotoryjskiego,
legnickiego, lubinskiego, gorowskiego, wolowskiego, trzebnickiego, milickiego,
oleSnickiego, Sredzkiego i wroclawskiego.

Na wszystkich obszarach objgtych ograniczeniami wystgpuj4 bardzo du2e
trudnoSci w obrocie trzodq chlewna.

Swinie moga byi wprowadzane na rynek wyL4cznie z gospodarstw, ktore spelniaj4
bardzo rygorystyczne zasady tzvt. bezpieczenstwa biologicznego, obejmuj4ce
w szczegolnoSci:

1. Szczelne i pelne ogrodzenie calego gospodarstwa lub co naJmniej
budynk6w, w kt6rych utrzym5nvane sq Swinie, pasza i 3ci6lka,
zabezpieczaj4ce przed kontaktem z trzodq chi'ewn4 z innych gospodarstw
(zakaz krycia loch przez knury pochodz4ce z innych gospodarstw) oraz dzikani;

2, Budynki ze szczektymi i zabezpieczonytni drzwiatni oraz oknami;
3, Ka2dorazow4 zmiang obuwia i odziezy roboczej przy wejSciu i wyjSciu do/z

budynku inwentarskiego;
4. Mycie i dezynfekcjg rqk oraz obuwia ptzy wejSciu do pomieszczef,

inwentarskich otaz dezynfekcja u2yrwanego sprzgtu wraz z ewidencj4
zakup6w 7 zu?ycia Srodk6w dezynfekcyjnych ;

5. Zakaz wstgpu do pomieszczen inwentarskich osob nieupowaZnionych oraz
wjazdu na teren gospodarstwa nieupowa2nionych Srodkow transportu wraz
z obowiqzkowym prowadzeniem rejestru osob wchodz4cych do tych
p omieszczen or az Srodkow tran sportu vrleLdLaj acych do go spodarstwa;

6. Plan bezpieczefistwa biologicznego opracowany na piSmie przez wlaSciciela
gospodarstwa i zatwierdzony przez powiatowego lekarza weter5,narii obejmuj4cy
w szczegolnoSci:
a) ustanowienie tntr. stref ,,czystych" w gospodarstwie, ktore obejmujq, budynki

inwentarskie oraz miejsca przechowywania paszy i Sciolki oraz pozostalych
budynkow,

b) ustanowienie zasad wprowadzania (zakupu) nowych Swin do gospodarstwa,
c) opracowanie procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczerr, Srodkow

transportu do przewozu Swin, sprzgtu oraz osob.



W przypadku objgcia powiatu jednym z wy2ei urymienionych obszar6w
obJgtych ograniczeniami stosowanie wszystkich powy2szych zasad bgdzie podstawq
do wystawienia Swiadectw zdrowia dla Swiri wprowadzanych do obrotu.
Obowiazuj 4ce przepisy nie zennralaj4na Zadne odstgpstwa w tym zakresie.

Weryfikacja spelniania powyzszych zasad prowadzona bqdzie w trakcie kontroli
gospodarstw przeprowadzanych w strefach I i II min, dwa razy w roku, a w strefie III min.
cztery razy w roku.

W przypadku nie stosowania wszystkich powy2szych zasad nie bgdzie
mo2liwoSci wystawienia Swiadectwa zdrowia dla Swirl wprowadzanych do obrotu
z gospodarstwa, kt6re w takim przypadku mog4 byd utrzymywane jedynie na
potrzeby wlasne, poniewaz wraz z wprowadzeniem jednej z wfw stref zmianie ulegaj4
zasady ich wystawiania.

Swiadectwa zdrowia wystawiane bgda na specjalnych drukach poSwiadczaj4cych
spelnianie zasad bezpieczeistwa biologicznego, wyL4cznie przez etatowych pracownikow
powiatowego inspektoratu weterynarii.

Przyporntnam, 2e w strefie wolnej od afrykanskiego pomoru Swin rownie|
obowiazuj4 Swiadectwa zdrowia przy ka2dym przemieszczanru Swin, w t5rm rownieZ na
sprzeda2 tucznikow, czy prosi4t do sqsiedniego gospodarstwa w tej samej miejscowoSci.

Zabrak wymaganych Swiadectw zdrowia gro2a,bardzo wysokie kary finansowe.
Informujg ponadto, ze na obszarach podlegajqcych ograniczeniom, zgloszenia

zmiany stanu stada Swin do BP ARiMR - z wyl4czeniern urodzenia - nalezy dokonac
w terminie 2 dni od daty zdarzenia.

Uprzejmie prosze o potraktowanie wszystkich powy2szyclt spraw jako pilne
i bardzo powa2tl'e, poniewaz przy zaobserwowanej ostatnio dynamice rozprzestrzenianla
sie choroby nalezy spodziewac sig, 2e w niedlugim czasie na terenie powiatu
dzier2oniowskiego rno?e zostac -uqtzrraczorry jeden z obszarow objgtych ograniczeniami.

W przypadku pi'tan i w4tpliwoSci szczegolowe informacje rnoLna uzyskai
w Powiatowl'rn Inspektoracie Weterynarii w Dzier|oniowie lub telefonicznie pod
numerarni: 748312809 i 748324657 .

LeKat'r


