Wymagania dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących
trzodę chlewną na terenie powiatu żagańskiego w obszarze ochronnym
(strefa żółta)
W związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie województwa lubuskiego, zgodnie
z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r. i objęciem części powiatu żagańskiego
obszarem ochronnym (strefa żółta) tj. gminy Niegosławice, Brzeźnica, Szprotawa, części gminy Żagań położonej
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, , części gminy Małomice położonej na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 12, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu przypomina hodowcom trzody chlewnej
powiatu o poniższych zasadach bioasekuracji wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(t.j. 2018, poz.290) obowiązujących w tej strefie:
1. Codziennym kontrolowaniu stanu zdrowia świń.
2. Niezwłocznym informowaniu urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w
gospodarstwie.
3. Utrzymywaniu świń w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,
w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia
oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta
kopytne.
4. Sporządzeniu i spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki,
oraz bieżącym aktualizowaniu tego spisu.
5. Karmieniu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
6. Wyłożeniu mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
• 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,
• wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z 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,
• stałym utrzymywaniu mat dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania
środka dezynfekcyjnego.
7. Wykonywaniu czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko
w danym gospodarstwie.
8. Stosowaniu 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,
9. Bieżącym oczyszczaniu i odkażaniu narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
10. Używaniu przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
11. Prowadzeniu rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia
wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
12. Uniemożliwieniu osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie
(umieszczenie tablic)
13. Wdrożeniu programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
14. Przestrzeganie zakazu:
• karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno 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,
• wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt
pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu
niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem
• wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz
dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików
oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
• wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

