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Za świnie zabite, poddane ubojowi
oraz padłe w wyniku
zastosowanych zabiegów
nakazanych przez IW przy
zwalczaniu afrykańskiego pomoru
świń przysługuje odszkodowanie ze
środków budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF
narażony jest na bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle mięsnym
oraz hodowli, powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa wieprzowego
oraz produktów pozyskiwanych od
świń, a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji ognisk choroby.
ASF jest zagrożeniem zarówno
dla dużych, jak i małych
gospodarstw.

ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88,
fax: (22) 623-14-08,
e-mail: wet@wetgiw.gov.pl,
www.wetgiw.gov.pl

INFORMACJA
DLA HODOWCÓW
TRZODY
CHLEWNEJ
DOTYCZĄCA
AFRYKAŃSKIEGO
POMORU ŚWIŃ

Co to jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca
się choroba wirusowa, na którą podatne są
świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF
w związku, z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:
wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie
mają początkowo zachowany apetyt i zachowują
się normalnie;
liczne padnięcia świń w każdym wieku;

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju
wolnego od choroby następuje poprzez transport,
mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne
i poubojowe, pochodzące od chorych świń
i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest
bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi
lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu
gospodarstw utrzymujących świnie,
rozprzestrzenianie się wirusa między
gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem
osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej
paszy, wody, czy narzędzi.

O 2007 roku występowanie ASF zanotowano na
terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na
Ukrainie oraz na Białorusi.
W 2014 roku ASF
wykryto na Litwie, w Polsce i na Łotwie

sinica skóry uszu, brzucha i boków
drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;

ciała,

duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
biegunka, często z domieszką krwi.

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi
świń?
Ograniczyć dostęp osobom postronnym do
pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
zwierzęta,
w
szczególności
osobom,
które
w ostatnim czasie przebywały na terytorium
krajów gdzie wystąpiła ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne;
Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać
o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie,
stosować odkażanie bieżące, używać osobnego
obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi
zwierząt:
Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt
niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa
zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy
osłabienia;
Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

Podejrzewasz wystąpienie
afrykańskiego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy
nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej,
jest zobowiązany do natychmiastowego
zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek
ustawowy obwarowany sankcją karną*).
Zgłoszenie należy przekazać do
powiatowego lekarza weterynarii
bezpośrednio, albo za pośrednictwem
lekarza weterynarii opiekującego się
gospodarstwem lub właściwego miejscowo
organu samorządu terytorialnego (wójta,
burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie
afrykańskiego pomoru - co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu
przybycia urzędowego lekarza weterynarii –
hodowca zwierząt zobowiązany jest do:
izolacji i strzeżenia w gospodarstwie
wszystkich
przebywających
tam
zwierząt;
wstrzymania
się
od
wywożenia,
wynoszenia i zbywania produktów
z
gospodarstwa,
w
szczególności
mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia
zwierząt,
wody,
ściółki,
nawozów naturalnych;
uniemożliwienia
dostępu
osobom
postronnym do pomieszczeń lub miejsc,
w
których
znajdują
się
zwierzęta podejrzane o zakażenie lub
chorobę.

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)

MYŚLIWY, LEŚNIKU
PAMIĘTAJ!!!
Kraj, w którym wystąpi
ASF narażony jest na
bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle
mięsnym oraz hodowli,
powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa
wieprzowego oraz
produktów
pozyskiwanych od świń,
a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji
ognisk choroby.
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Co to jest afrykański pomór świń?

Jak rozpoznać afrykański pomór świń u
dzików?
U dzików mogą pojawić się następujące objawy:

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca
się choroba wirusowa, na którą podatne są
świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF
w związku, z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

zwiększone padnięcia;
osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata
orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
sinica skóry uszu, brzucha i boków
drobne, liczne wybroczyny na skórze;

ciała,

duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
Wprowadzenie wirusa ASF na terytorium Polski
może nastąpić poprzez:
przewożenie (przemyt) przez wschodnią granicę
produktów żywnościowych, skarmianie ich
resztkami świń lub wyrzucanie do lasu odpadków
i kontakt z nimi dzików;
migracja dzików z krajów, gdzie występuje ASF
– w szczególności województwa wschodniej Polski;
środki transportu.

O 2007 roku występowanie ASF zanotowano na
terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na
Ukrainie oraz na Białorusi.
W 2014 roku ASF
wykryto na Litwie, w Polsce i na Łotwie.

biegunka, często z domieszką krwi.

Jak myśliwi i leśnicy mogą pomóc w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń?
zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub
padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub
wykonywania czynności służbowych;
przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu
(nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować
sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie
i odzież);
myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien
wchodzić do chlewni;

PAMIĘTAJ!!!
Na obszarach: ochronnym
i objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF u dzików, znajdujących się na
terenie województwa podlaskiego, obowiązuje
zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie są utrzymywane świnie: zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących od dzików oraz materiałów i
przedmiotów, które mogły zostać skażone
wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym
ograniczeniami albo na obszarze ochronnym
powinien zostać niezwłocznie dostarczany
wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z
narządami wewnętrznymi, do położonego na
tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego
zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry ww.
dzików mogą być przemieszczone z ww.
punktów i zakładów, wyłącznie po uzyskaniu
ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w
kierunku afrykańskiego pomoru świń.*

nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym
gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym
przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń
(poz.420)

WYMOGI PRZY UTRZYMYWANIU TRZODY CHLEWNEJ
Część I Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Siedziba stada jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych Systemu Identyfikacji
1.
i Rejestracji Zwierząt (CBD SIRZ) prowadzonej przez ARiMR.
Art. 9

2.

3.

Świnie utrzymywane w siedzibie stada są prawidłowo oznakowane, zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Art. 20 ust 2, 2a
Art. 22 ust. 2 pkt 3

Dopełniono obowiązku sporządzenia i złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR spisu świń
w ustawowym terminie.
Art. 20a

4.

Przestrzegana jest terminowość zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których
dotyczy obowiązek znakowania (za ostatnie 12 miesięcy).
Art. 12; Art. 20 ust 2, 2a ; Art. 22 ust. 2 pkt 3

5.

Dopełniono obowiązku prowadzenia księgi rejestracji stada świń, księga jest prowadzona
zgodnie z obowiązującym wzorem, a wpisy są dokonywane w terminie 7 dni od daty
zdarzenia (za ostatnie 12 miesięcy).
Art. 23 ust 3 pkt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
§ 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

CZĘŚĆ II – kontrola wymagań w zakresie w zakresie dokumentacji dotyczącej
leczenia zwierząt, świń padłych, przestrzegania zakazu żywienia świń odpadami
kuchennymi oraz przestrzegania wymogów w zakresie bioasekruacji.

1.

2.

Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, znajdują się tablice z
napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony"
§ 3 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą
spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia
zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek

W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i
przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych
Art. 12 ust. 6a ustawy o ochronie zwierząt

3.

W gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca padłych zwierząt.

4.

Przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym
zawierającym odpady gastronomiczne.

Art. 12 ust. 6a ustawy o ochronie zwierząt

Art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1069/2009

5.

Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia.
§7

1

Przestrzegane są nakazy:
6.

karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących

7.

prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń lub pasz lub ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz
rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie

§ 1a pkt 1 lit. a

§ 1a pkt 1 lit. b

8.

zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt
wolno żyjących oraz domowych
§ 1a pkt 1 lit. c

9.

utrzymywania
świń
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 – wypełnia się w przypadku utrzymywania świń w systemie
zamkniętym
§ 1a pkt 1 lit. d

10.

wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które
wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie
§ 1a pkt 1 lit. e

11.

stosowania 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 mycia i odkażania rąk oraz
oczyszczania i odkażania obuwia
§ 1a pkt 1 lit. f

12.

bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do
obsługi świń
§ 1a pkt 1 lit. g

13.

używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych
czynności

14.

wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych
mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość –
nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego

§ 1a pkt 1 lit. h

§ 1a pkt 1 lit. i

15.

sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego
spisu
§ 1a pkt 1 lit. j

16.

zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co
najmniej
1,5
m,
związanym
na
stałe
z
podłożem
– w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym – wypełnia
się w przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym lub w budynkach i na
wybiegu
§ 1a pkt 1 lit. k

17.

wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i pochodzących z dzików produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF

18.

wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich
zwierząt

§ 1a pkt 2 lit. a

§ 1a pkt 2 lit. b
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19.

karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami
lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co
najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom

20.

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 ASF
lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej
wykorzystaniem

§ 1 ust. 1d pkt 1

§ 1 ust. 1d pkt 2
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