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Po\Ą,iatoql, Lekarz Weterynarii w Tafnowie w zwią2ku z wejscicm
fozpoTządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r,
\Ąl sprawie środków podejmowanych w żwiązk.u z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018r,
IDz.U. z2018t., poz.360 ) prosi się o poinformowanie rolników posiadających
gospodarstwa na terenach poszczególnych gmin o zmianach lv zakresie
zabezpieczenia gospodarstw przed $,ilusem ASF \ł.prowadzonych niniejszym
tozporządzenietsl Ustanowione wymagania mają na celu zwiększenie ochrony
stad śrviń przed wirusem w gospodarstwach, położonych na terytorium poza
obszalami objętymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF ( poża
obszafami zagrożenia , objętym ograniczeniami i ochfonnym ),

v/ szczególności wymaganią te dotyczą czynności :

1, karmienja śW]ń pasZą żabezpieczoną przed dostępem zWierząt Wo]no żyjących,
2, prowadzenia rejestru środkóW transportu do prżeWozU śWiń Wjeżdżających na teren

8o5podarstwa oraz rejestru Wejść do pomie5żczeń, W których są utrzymyWane sWinie
3, żabezpieczenia budynku, w któryrn 5ą utrżymyWane śWinie, prżed dostępem zWierząt

Wolno ży]ących oraZ domowych,
4, utrzymywania śWjń W odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są

utrzymywane tylko śWinie, mających oddzjelne Wejścja oraz niemających bezpośredn]e8o
przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrżymyWane inne zWierzęta kopytne,

5, Wykonywania cżynności żWiążanych z obsługą świń Wylącznie przez osoby, które Wykonują
te cżynnościtylko W danym 8ospodarstwie,

6, stosowania przez osoby Wykonujące cżynności związane z obsługą śWiń, przed

rozpoczęciem tych czynnośc], środkóW hi8ieny nieżbędnych do o8raniczenia ryzyka

szerżenia się afrykańskiego pomoru śWiń, W tym mycie j odkażanie rąk oraz oczyszczanle i

od każanie obuwia,
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bieżące oczyszczanie i odkażanie narZędzi oraz 5przętu Wykorzystywanych do obsłu8i śWiń,
używania prżez osoby WykonUjące cżynności związane z obsługą śWiń odżieży ochronnej
oraz obuWia ochronnego przeżnacżone8o Wyłącznie do WykonyWania tych czynnoscl,

9, Wyłożenia mat deżynfekcyjnych prżed Wejściami do pomieszczeń, W których są
utrżymyWane śWinie, j Wyjściami z tych pon]ieszczeń/ prży czyrr sżerokość Wyłożonych mat
powinna być nie mnjejsza niż sżerokość danego Wejścia lub Wyjścia, a dłu8ość - nie
rnniejsZa niż 1 m, a także stałe Utrzymywanie tych mat W stanie zapeWniającym Utrzymanie
skUtecznoścj działania ś rod ka dezynfekcyjnego,

10, sporządżenia przez posiadaczy śWjń spisu pos]adanych świń, z podziałem na prosięta,
Warchlaki, tucżniki, lochy, losZki, knury iknurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

11, żabeżpieczenia Wybiegu dla śWlń podwójnym o8rodżenierr o Wysokośc] Wynoszącej .o
najrnniej 1,5 m, żWiążanym na stałe z podłożem - W przypadku utrżymywania sWin
W 8ospodarstwie W systemie otwartym,

W gospodarstwach obowiązuje róWnież zakaz:

2.

3,

4.

7. Wnoszenia iWwoŻenia na teren sospodarstwa, W ktÓ.ym są L]trzymywane ŚWinie, żWlok
dzikóW, tusż dzikóW, części tusż dzjkóW iprodLrktóW ubocżnych pochodżenia żWierżęce8o
pochodzących z dżikóW oraz materiałóW i prżedm]otóW, które mo8ły zostać skażone
Wiru5em AsF,
Wykonywan]a czynności związanych ż ob5łu8ą śWiń przeż osoby/ które W clą8u ostatn]ch 72
8odzin ucżestnicżyły W polowaniu na zWierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
karmienia śWiń żielonką lub ziarnem pochodzących z obsża.u objęte8o o8raniczen]ami lUb
obszaru ża8rożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce W celu
unieszkod|jwienja Wiru5a AsF lub składowano W miejscu niedostępnym dla dzikóW co
najmnie. przeż 30 dni pr7ed ich podaniem 5Wilio-
Wykorzystywania W pomiesżczeniach/ W których są Utrzymywane śWinje słomy na ściólkę
d]a zwierżąt, pochodzącej ż obszaru objętego o8ranicżenjami lub obszaru zagroźenja, chyba
że tę słomę poddano obróbce W celU unieszkodliwienia Wi.usa AsF lub składowano W
miejscu niedostępnyrn dla dżikóW co najmniej przez 9o dni przed jej Wykorzystaniem.

Załącznik do pisma Został przesłany róWnież drogą
Wykorzystania służboWe9o,

elektroniczną celem

Zalącznik;

]nformacje na temat żabeZpiecżenia gospodarstw przed Wirusem AsF terytorjum Poski
wynikając€8o 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. W
sp.awie środkóW podejmowanych W związku z Wystąpieniem afrykańskiego pomoru śWiń,
zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2o18 r. (Dz, U. z 2018 r. poz, 360).
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Otrźłlmują|
1) Urząd Miasta Tarnów
2) Starostwo Powiatowe
3) Urząd Gminy Tarnów
1) Urząd Mla§ta i Gminy ciężkowice
5) Urząd Gminy Gromnik
6) Urząd Gminy Lisia Góra
7) Urząd Gminy Pleśna
8) UrZąd Gminy Radłó\Ą,
9) Utząd Miasta i Gminy Ryglicę
10) Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżęwski
11) Urząd Gminy Skrzyszów
12) Urząd Gminy Szerzyny
13) Ufząd Miasta i Gminy Tuchów
14} Urząd Gminy Wierzchosławice
l5) Urząd Gminy Wielr,f chowice
16) Urząd Miasta i Gminy Wojnicz
17) UrZąd Miasta i Gr;iny ZatJiczyn
18) Urząd Miasta i Gminy Żabno
79) a/a
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lnformacje na temat zabezpiecżenia gospodarstw prżed Wirusem AsF terytoriUrn Pol5kiWynikające8o z rozporżądzenia Minjstra Rolnictwa iRożWoju Wsiż dnia 6 maja 201,5 r. w sprawieśrodkóW podejmowanych w żWiązku z Wystąpieniem afrykańskiego pomor; śWiń, żmienionym
rozporządżeniem MRiRW z dnie 9 lute8o 2018 r. (Dz. U. ż 2018 r. poz. 360),

Wymagania ustanowione W tym rozporządżeniu rnają na celu żWjększenie ochrony stad śWiń przed
AsF W gospodarstwach, potożonych na terytorium Polski poza obszarami ob;ętymi restrykcjami
W żWiążku z Występowaniem A5F {poza obszarem za8rożenia, objętym ograniczeniami iocnronnym1,

Wyma8ania dla go5podarstw:

1, karmienie śWiń pasżą zabeżpi€czoną prżed dostępem żWierżąt Woino żyjących,2, prowadzenie rejestru środkóW transportu do prżewozu śWiń wleiiua;ącycr na teren
gospodarstwa oraz reje5tru Wejść do pomieszczeń, W których są utrżymywane s*,nie3, zabeżpiecżenie budynku, w którym są utrżyrnywane śWinie, przed dosiępem zwierząt Wolno
żyjących oraż domowych,

4, L]trżymywanie śWiń W odrębnYch, żamkniętych porniesżcżeniach, W których są utrżyrnywane
tyiko śW]nie, mających oddzielne Wejścia oraz niem6jących bezpośredniego prze]ścia do innych
pornieszczeń, w których są utrzyrnywane inne żWierzęta kopytne,

5, Wykonywanie czynności zwiążanych z obsługą śWjń Wyłącznie przez o5obY, które Wykonują te
cżYnności tyiko W danym gospodarstwi_",

6, stosowanie prżez osoby Wykonujące czynnoścj związane ż obsłu8ą śWiń, przed ro2pocżęciem
tych czynności, środkóW higieny nieżbędnych do ogranicżenia ryżyka szerzenia s]ę
afrykańskiego pomoru świń, w tym myc]e i odkażanie rąk oraz ocżyszcżanle i odkażan]e
obuWia,

7, bieżące oczyszcżanie i odk6źanie narzędżi oraz sprzętU Wykorzystywanych do obsługi śWiń,
8, używ6nie prżeż osoby Wykonujące cżynności ZWiążane ż obsługą śWiń odżieży ochronnej oraż

obuWia ochronne8o prżeznacżonego wyłącznie do Wykonywania tych cżynnoścl,
9, Wyłożenie mat deżynfekcyjnych przed Wel.ściami clo pomiesżcżeń, W których są utrzymywane

świnie, i wyjściami z tych pomiesżczeń, prży czyrn szerokość wylożonych rnat powinna być nie
mniejsza niż sżerokość danego Wejścia lub Wyjścja, a długość - nie rnniejsża niż 1 rn, a także
stałe utrżyrnywanie tych mat w stanie zapewniającym r]trzymanie skutecżności działania
środka dezynfekcyjnego,

10. sporządzeni€ prżez posiadaczy śWiń spisu posiadanych śWiń, ż podzial€rn na pro5ięta,
Warchlaki, tucżniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraż bieżące aktualizowanie te8o splsu,

11, zabeżpieczenie Wybiegu d]a śWiń podwójnym ogrodżeniem o Wysokości Wynosżące] co
najmniej 1,5 m, żWiążanym na stałe ż podłożem - W przyPadku utrzymywania śWiń
W 8ospodarstwie W systemie otwartym.

W gospodarstWach oboWiązuje róWnież zakaz:
1, Wnosżenia i wwożenia na teren gospodarstwa, W którym są utrzyrnywane śWinie, zwłok

dżikóW, tusz dzikóW, części tusz dzjkóW i produktóW ubocżnych pochodżenla zWlerzęce8o
pochodżących ż dżikóW oraz materiaióW i przedmiotóW, które mogly żostać skazone wirusem
ASF,

2, WykonYwania cżynnoŚci żWiązanych z obsiugą ŚWiń prżeż osoby? które W ciągu ostatnjch 72
godzin UczestniczYly W poloWaniu na żWierzęta łowne lub odłowie takich zwieLąt,3, karrnienia śWiń zielonką lub żiarnem pochodzących ż obszaru objętego ograniczeniarni lub
obsżaru żagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to żiarno poddano obrobce w ce]u
unieszkodliWienia Wirusa A5F lub składowano W miej5cu niedostępnym dla dżikóW co najmnie]
prze7 30d1' prleo ich oooal'em swi.]'o1^,

4, Wykorzystywania W pomieszcżeniach, W których są utrżymywane śWinie słomy na ścjółkę d]a
zwierząt, pochodżącej Z obsżaru ob]'ęte8o ograniczeniami ub obszaru zagrożenia, chyba że tę
siomę poddano obróbce W celu uniesżkodljwienia Wirusa AsF ub składowano W miejscu
niedostępnyrn dla dżikóW co najmniej prżez 9o dni przed jej Wvkorzvstaniem,



Weźne datyI
od dnia 28 lute8o 2018 r. - powyżsże Wyrnagania obowiązlrją W 8ospodarstwach, W których
utrzymywane są śWinie, zJokalizowanych na terytorium RP poża obsz;rami objętymj restrykcjami
1poza obsżarem żagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).
od kWietnia 2018 r. - prowadzone będą planowe kontrole Weterynaryjne W zakresje spełnienia WW,
Wyrnagań,

postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidlowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochaonie Zdrowia żWierząt oraz żWalcrania chorób żakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia niepraWidłowości W spełnjaniu powYższych Wyma8ań, powiatowi lekarze
Wetefynarii:
1) z8odnie ż art, 48 b ust. 1 pkt 1 WW, Ustawy będą Wydawać decyzje administracy]ne ż nakazem

Usunięcia uchybień W cżasie nie dłUżsżym niż 5 rnie5iecyj
lub

2) zgodnie ż art, 48 b usi, 1 pkt 2 WW, ustawy będą mogli Wydawać decyżje z nakażern uboju lub
żabicia śWiń oraz żakażem ich Uirzymywania W gospodarstwie, ż rn;żljwością uż8odnienia
z hodowcą czy śWinie zostaną poddane ubojowi W rzeŹni, cży też UbojoWi na rJżytek Wła5ny;3) z8odnie ż art,48 b ust,3 będą Wydawać decyzj€ z nakazem uboju ]ub zabicia świn izat<azem lctl

, utrzyrnywania, W prżypadku nieusunięcia uchyb]eń po cża5ie okreś onyrn W pkt 1J;4) za ubite lub zabite śWinie nie przysłu8uje odszkodowanie ze środkóW budżetu państwa,
5) Nie Wcżeśn]ej niz po upływie roku od cZasowego Wstrzymania utrżymywania śWiń, hodowca może

zgłosić sję do powiatowego ]ekarza Weterynarji, źe spełnit Wyma8ania, Jeżeli kontrola
Weterynaryjna przeproWadżona na Wniosek posiadacza zwierżąt Wykaże, źe W 8o5podarstwiezapewniono 5pełnianie Wymagań, poWiatowy ]ekarz Weterynarii rnoże uchy]ić zakaż Utrzymywania
W 8ospodarstwie śWiń,

l§tnieje możliwość skorzystania ze Wsparcia finansowego dla 8ospodalstw w prżypadku czasowej
likwjdacji hodowli świń W Wynjku Wydania decyzji powiatowe8o lekarża Weterynarii. Wypłata
środkóW finan50Wych będzie realiżowana prżez A8encję RestrLlkturYżacji i Modern]zacji Rolnictwa
(ARiMR). Przewidywane jest wsparcie W Wysokości 132 PLN/za 1 sztukę śWlni/rok przeż 3 ]ata ża każdy
rok nie utrżymywanja śWiń:

1, ża każdą świnię, W go5podarstwach utrzymu]'ących do 50 śWiń,
2, W gospodarstwach utrzyrnujących powyźej 5O śWiń, wsparcie będZie Wypłacane maksymalnje

za 50 5żtuk,

cło*nv Lełarz weter
Afrykański pomór śWiń (łsr; występu;e * eolsce od luteEo 2o14 rokL],
To śmiertelna, żakaźna oraz żaraź]iwa choroba świń oraz dzików, Nie za8raża życiu i zdrowiu człowieka,
PoWoduje jednak żnaczne straty dla Wlaścicieli śWiń oraz dla procIucenóW mięsa WieprzoWe8o,

jek rożooznać AsF?
U ZWierząt Występuję gorącżka, może osią8ać naWet do 42'c, przyśpie.żony oddech, osow]ałość,
możliwa utrata apetytu ipragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lUb żasinienia mogą Wystąpić na
Llszach, ogonie, końcżynach i klatce piersioWe], ZażWyczaj pierwsze W stadżie chorują dUże sztuk]:
lochy, knUry, tucżniki, Padnięcia nawet pojedyncżych śWiń W stadzie mogą być skutkiern rożWi]ania się
żakażenia śWiń Wirusern AsF W 8ospodarstwie, Nie należy żatem zWlekać ze zgłoszeniem intormacji
o niepokojących objaWach do lekarża Weterynarii opjekujące8o się stadem lub do najbliźszej iecznicy
dla żWierżąt, W prżypadku wykrycia AsF W gospodarstwie, W którym prżestrzegane s; przepisy prawa
dotyczące żdrowia żWierżąt oraz identyfikacji i rejestracji ŚWjń - wiaścicieńwi prżysiu8uje pełne
odszkodoWanie za żabite żWjerzęta, zniszczone produkty isprzęt W gospodarstwie,

sżczegółowe inlormócje na stronach: https://www.wetaiw.aov,pl/AsF tub u właściwego
powidtowego lub wojewódzkieqo IekaĘa wetervnarii.


