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Skierniewice, Słupia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje o

wyznaczeniu 1OGNISKA ASF w Polsce w 2020roku.
Ognisko stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 20 marca 2020r.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF , tj. Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie w
którym utrzymywano 23 746 świń, położonym w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim,

w województwie lubuskim.
W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń u
dzików jak i w stadach trzody chlewnej, mając na względzie rozpoczęcie prac polowych,

PRZYPOMINA_O KONIECZNOŚCI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach

ZACHOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI W STADACH TRZODY CHLEWNEJ , których

ścisłe przestrzeganie ograniczy możliwość przeniesienia wirusa ASF na teren
gospodarstw oraz jego dalsze rozprzestrzenianie.
W

związku z

sytuacją

zaistniałą

,

Powiatowy

Lekarz

Weterynarii

w

Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo
przyjęty wśród hodowców świń i innych osób zainteresowanych informacji jakie
obowiązki ciążą na producentach trzody chlewnej , których gospodarstwa

zlokalizowane są w strefie ochronnej.
l ZASADY

BIOASEKURACJI

:

Na

obszarze

ochronnym

obowiązują

nakazy

określone w $ I ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja

2015 r. w sprawie środków. podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń i zakazy określone w $ 2 ust. 1 tego rozporządzenia ( Dz. U 2018, poz. 290
ze zm).
|
NAKAZ:
1) utrzymywanie świń w gospodarstwie :
a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami
domowymi,” .
b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko

świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do

innych pomieszczeń, wktórych są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń,z podziałem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących
|
oraz domowych ;
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

»
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um
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,
bj wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami ż
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 — a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego- Przepisu nie stosuje sie
ieżeli przed wiazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z
tego

gospodarstwa

znajdują

się

niecki

dezynfekcyjne

utrzymywane

w__

Sstame

zapewniającym _utrzymanie_ skuteczności dziatania środka__dezynfekcyjnego lub są

|
stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezyn/ekcje.
przez osoby, które
wyłącznie
świń
obsługą
z
związanych
czynności
5) wykonywanie
gospodarstwie;
danym
w
ylko
wykonują te czynnościt
6jstosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed

rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka

szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz
oczyszczanie i odkażanie obuwia;

7) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do
obsługi świń;
8) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania

tych czynności;

9) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń paszy lub produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt l w związku z art. 2 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21

października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn.
zm.3)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”,”, wjeżdżających
na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są

utrzymywane świnie.
10) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są
utrzymywane świnie;

11) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni. ”,
12. W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub
świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych
zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5
m, związanym na stałe z podłożem, a kaźdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
|
których mowa w pkt 4.”
dezynsekcję, po każdym
potrzeby
13. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie
otrzymanych
zwierzęcego
przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia
na obszarze
ia
ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczen
,
ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami lub z tych

|
|
obszarów.
|
|
ZARAZ:
1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarńo 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;

7,
©
3
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w Bl.

2) sRkółystwia. w pomie Jozyslich, w których są utryytaskośne świnie, słomy na
ściółkę dla zwierząt pocho ącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
|
zagrożenia, chybażżetę słomę oddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa
afrykańskiego pomoru świń| b jskładowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
najmniej przez 90dni przed jej Pepaiętaniena:
||
3. W gospodarstwach poł żonych na obszarze ochronnym. obszarze objętym
ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w
celu produkcji mięsa na wyka własny innych niż utrzymywane w tym
gospodarstwie.
|

eń

|

4. wnoszenia i wwożenia na te

|

dzików, tusz dzików, częścitu z

spodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok

dzików i produktów ubocznych pochodżenia zwie żęcego,

pochodzących z dzików oraz m R” i przedmiotów, które mogły zostać każone
|
|
wirusemafrykańskiego pomdru ŚY
ciągu
5. wykonywania czynnościi żwi dą: z obsługą świń przez osoby, które
polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich
ostatnich 72 godzin uczestni1
|
|
m
||
zwierząt.
6. W przypadku gdy świnię lu |ktrzytdywane w warunkach |Sekoloieych dziki lub

|

||
|

świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych

zwierząt zabózniecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5

m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego
wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o
których mowa w ust. 1 pkt 4.*

II. Obowiązki wynikające ż£ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU
WSI z dnia 12 lutego 2020 r. w. sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczęsne wykrycie zakażeń
wirusem wywołującym afrykański pomórświń i poszerzenie wiedzy na temat tej
choroby oraz jej zwalczanie”
Posiadacze świń są obowiązani, uwzględniając 8 6 rozporządzenia Ministra
ż.

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu

postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, do codziennego
kontrolowania stanu zdrowia świń;
posiadacze świń są. obowiązani do informowania powiatowego lekarza
2.
weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia

świni w gospodarstwie

a także bezwzględnie

o podejrzeniu wystąpienia ASF u

świń na terenie gospodarstwa.
przy produkcji mięsa
3.

przeznaczonego na użytek własny ( UBÓJ
pod warunkiem że świnie były
Y JEST
DOPUSZCZON
,
Y)
GOSPODARCZ
przez 30 dni przed ubojem, a
najmniej
co
e
gospodarstwi
utrzymywane w tym

ponadto gdy:

zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w
>
sposób określony w części A rozdział IV sekcja IV załącznika I do
rozporządzenia nr 854/2004;
mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu
>
poubojowemu. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku ASF pobiera się
badania
albo
świń
_przedubojowego
badania
przeprowadzaniu
przy_

poubojowego mięsa z tych świń — w
wystąpienia ASF.

prz

adku

gdy

istnieje

podejrzenie

4. Przemieszczanie świń : Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem urzędowy

lekarz weterynarii poddaje świnie badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia
objawów afrykańskiego pomoru świń. ŚWIADECTWA DO RZEŹNI ORAZ DO STAD, DO

PUNKTÓW SKUPU WAŻNE 48 GODZIN OD JEGO WYSTAWIENIA.
5.Na obszarze ochronnym powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie, kontrole, które obejmą:
> kontrolę przestrzegania nakazów i zakazów, o których mowa odpowiednio w 8 1i8

2, oraz obowiązku, o którym mowa w $ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
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Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń- BIOASEKURACJA STAD,
» kontrolę stanu zdrowia świń wraz z wywiadem lekarsko-weterynaryjnym oraz
badanie kliniczne świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.
> Badanie kliniczne świń.
III. ZMIANA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCHZ USTAWY z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:
W przypadku

zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia

choroby

zakaźnej

zwierząt

podlegającej obowiązkowi zwalczania, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada
na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
ljzwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

2)ubój zwierzęcia gospodarskiego-z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub
ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia
Zmiana terminu zgłoszenia do BP ARiMR kupna, sprzedaży , padnięcia,
1.

oznakować świnię numerem (dentyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada,
w której świnia się urodziła, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym
numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez to zwierzę tej
siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego
zwierzęcia; JEDNAK- W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia

choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi, posiadacz świni znajdującej
się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt
oznakowania świni zgodnie z ust.2 pkt l, w terminie 2 dni od dnia oznakowania
( zmiana terminu NIE 7 DNI!!! Tylko 2 DNI ), aktFlając liczbę oznakowanych
ZICŃ t
,
+
*
*
*'
+
»«

obecność dzików zak onych ASFV a w związku z tym
obecność/presja wirusa w środowisku (gleba, ściółka),
słoma
zielonka zanieczyszczona ASFV,
działalność człowieka
zanieczyszczone wirusem maszyny rolnicze,
pasza niewiadomego pochodzenia,
brak zrozumienia i przestrzegania podstawowych zasad bioasekuracji

.

nielegalny handel zakażonymi zwierzętami

k

ciągła

świń od adami„kuchóntyti ( ZARAZ!!!!!!!

Okres inkubacji wynosi4.-9dni, najdłużej 21 dni
» temp. 41-42'C — zachowany apetyt, poruszają się normalnie

»
»

po 3-4 dniach dochodzi do spadku temperatury
sinica skóry uszu, brzucha, boków ciała — drobne wybroczyny w skórze

»
»
>
>
>

duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego
biegunka z domieszką krwi, wymioty
niedowład zadu
objawy nerwowe: podniecenie, drgawki mięśni, skurcze kloniczno-toniczne
T nienia - błony płodowe i skóra płodów aniwybroczynami i wylewami
awymi
|..|
Powiątowy Lekarz Weterynarii w SwiaGawicadA pr ypomina, iż w przypadku
podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń jw gospodarstwie, zgodnie z
art.42 ust. 1 ustawy z dnia ll marca 2004 roku ©a chronie zdrowia zwierząt

orazi

zwalczaniu

chorób

zakażnych

zwierząt h dowca trzody

chlewnej

zoba iązany jest do
niezwłocznego ALI o,tym organu Inspekcji
Wetę maryjnej albo najbliższego podmiotu świa
medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, pr

| |

|
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