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Skierniewice, §łupia

Powiatowy Lekarz Weter5marii w Skierniewicach z\^ł,aca się z uprzejmą prośbąo
przekazanie w sposób mlyczajowo przyjęty wśród hodowców ttzody chlewnej oraz osób

zainteresowanych niniejszego pisma, doĘczącego opublikowania nowego
rozporzqdzenźa Minźstrą Rolnźctusą i Rozutoju Wsź z dnia 70 sierpnią 2027 r. ul
sprauie Środkóul podejmoulangch tl, zusiązku z usgstqpźenźemafrykańskiego
pomoru śuiń(Dz. U 2O2I, paz. 1485).

Rozporządzen7e powyższe na obszatze całego kraju ustala
zasady utrzym5rwania ttzody chlewnej w tym:
NAI{AZ:
a) utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pornieszczeniach, w których

są
utrąrmywane tylko świnie, mających oddzielne wejściaoraz niernających bezpośredniego
przejściado innych pornieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzętakop3rtne,
b) zabezpieczenia bud5mku, w którym są utrzymyvyane świnie,przed dostępem zvłierząt
wolno Ąących i domowych,
c) wyłozenia mat dezynfekcfrnych ptzed wejściami do pomieszczeń, w których są
utrąrmywane świnie,i wfrściarni z tych pomieszczeń, ptzy cTyIn szerokośćwyłozonych
mat powinna być nie mniejsza niż szerokośćdanego wejścialub wyjścia, a długość- nie
mniejsza niż 1 m, a także stałe utrąlmywanie tych mat w stanie zapewntającym
sku te czn o śćdzialani a środka de ąrnfe kcyj ne go,
d) karmienia świńpaszą zabezpieczoną przed dostępem zvlierząt wolno Ęjących i
domowych,
e) prowad zenia rejestru
o lĄeŻdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewoza świń,
Paszy lub produktów ubocznych pochodzenia nnrierzęcego w rozurnieniu art. 3 pkt 1 w
mvia4l<u z art. 2 ust. 2 rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1069 /2OO9 z dnia 2I płżdńernika 2OO9 r. określającego przepisy sanitarne
doĘczące produktów ubocznych pochodzenta zwietzęcego i produktów pochodnych,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludń, i uchylającego rozpotządzenie (WE) nr
:

1774l2OO2 (rozporządzenie

V
t,.

o produktach uboczrrych pochodzenia
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I4.II.2O09, str. I, z późn. zm.3), zuranych dalej ,,produktami

uboczn5rmi pochodzenia zwier zęcego", or az
o rejestru wejśćosób do potnieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
f) sporządzellle ptzez posiadaczy świń spisu posiadanych świńz podzialem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, k rury i knurki orazbieżącę aktualizowanie tego spisu,
g) wykonywania crynności ztltięanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

h) stosowania przez osoby wykonujące cąmnościnviagane z obsługą świń,przed
rozpoczęctem tych cąrnności,środków higieny niezbędnych do ograrticzenia ryzyka
szerzertia się afrykańskiego pomoru świń,w tym mycie
i odkażanie obuwia,

i

odkażanie rąk oraz oczyszczarlie

i) uzywania przez osoby wykonujące czynności mviaąane z obsługą świńodńeĘ

ochronnej oraz obuwia ochronnego przeztlaczotaych wyłącznie do wykonywania tych
cąrnności,
j) bieżącego oczyszczania i odkażania nałzędzi otaz sprzętu wykorzystywanych do
obsługi świń,
k) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budyrrków, w których są
utrzymywane świnie,
1) wdrożenia programu monitorowania i zvła],czania gryzoni;

ZAKAZz

karmienia świńzielonĘ lub ziarnem pochodzącyrni z obszarów z obszarów objętych
ograniczeniami II (strefa różowa) i obszarów objętych ograriczeniatni III (strefa
czerwona), chyba że tę ńeilonkę Iub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia
wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dńków
co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
b) wykorzyst5rwania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie,słomy na
ściółkędla allierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II (strefa różowa) i
obszarów objętych ograniczeniami Iil (strefa czerwona), chyba że tę słomę poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykanskiego pomoru świńlub składowano w
miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej ptzez 9O dni przedjej wykorzystaniem,
c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
zurłok dzików, tusz dzików,części tusz dnków i produktów ubocznych pochodzenia
mvierzęcego pochodzących z dzlków oraz rnateriałów i przedrniotów, które mogły zostać
a)

skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
d) wykonywania cąmności zuliry,anych z obsługą świń przez osoby, które

w

ciągu

ostatnich 48 godzin uczestniczyĘ w polowaniu na zwietzęta łowne lub odłowie
takich zwietząt.

DODATKOWO na obszarach objętych ograniczeniarni I, qbszarach
objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami

ilI

Nakazuje się wyłożeniemat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
1) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrąlmywane świnie,i wyjściamiz tego
gospodarstwa,

2) wiazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,i wyiazdami z tego
gospodarstwa - a także stałe utrąrmywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym
skuteczno śćdziŃania środka deąrnfekcyjne go.
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wIELKośćułt:

wejściai wyjścia,a długość- nie mniej szaniż I rn oraz
b) szerokość v{azdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niz obwód największego koła
Środka transportu Ąeżdżającegona ten wybieg lub wyleżdżającego na teren
gospodarstwa.
a) szerokość danego

WARUNKI UTRZYMWIANIA ŚwtŃ
SYSTEMIE OTWARTYM:
1)

, DzIKÓw, ŚwrrroDzlKÓw

W

wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokościwynoszącej co najmniej

1,5 m, zuriaąanyrn na stałe z podłożem;
2) każdy ńard i każde wejście na wybieg otaz wylazd i wyjściez wybiegu zabezpiecza się

matą deąmfekcyjną, stale utrąrmywaną w stanie zapewniającym skutecznośćdziaŁania
środkadeąrnfekcyjnego, której szerokośćnie powinna być mniejsza niż:
a) szerokość danego wejściai wyjścia,a długość- nie mniej sza niż I rn oraz
b) szerokośćfrazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego.koła
środkatransportu lĄeżdżającego na ten wybieg lub wfreżdżającego z tego wybiegu.

WARUNKI TRANSPORTU ŚWtŃ NA OBSZARACH OBJĘ"TYCH
OGRANICZENIANII

Do prz.emieszczania świńutrąrml,wanych na obszarach objętych ograniczeniami

I,

obszarach objętych ogratliczeniami II i obszarach objętych ograniczeniarl III poza te
obszary lub na tych obszarach używa się środków transportu, które:
a) są skonstruowane

i

utrzymyzwane w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom

lub ucieczkom zułietząt, produktów lub wszelkich elementów

stanowiących

zagtożenie dla zdrowia zwietząt;
bvĘ oczyszczane i dez5rnfekowane niezwłocznie po każdym transporcie zwierząt,
produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dIa zdrowia zurierząt, a
następnie, w stosownych przypadkach, dez,lrnfekowane ponownie oraz każdotaaowo
wysuszone lub pozostawione do wyschnięcia przed jakimkolwiek nowym załadunkiem
zvnerząt lub produktów; oraz
c) w stosownych prąrpadkach, byĘ poddawane dez5rnsekcji i deratyzacji ptzed.
realizacją transportu.
b)

Powiatowy Lekarz Weter5marii w Skierniewicach prrypotnina, iż
. na obszarze objętym ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).- dawna strefa
ochronna , dawny obszar żółty znajdują się następujące gminy powiatu
skierniewickiego:
-gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Re5rmontowskie, Maków, Novry

Kawęczyn, §kierniewice, §łupia,
- powiat miejski Skierniewice, otaz
. n& ohsgmrme mhjętyxxt mgł:mm§ł;meuudmm$, §,[ (kolor różowy na mapie)- dawna strefa
objęta ograrriczeniami, dawny obszar czeTi^Ioray,
- gmina Kowiesy.
POWlATOWY

lek. wet. Piotr Cymerski
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