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PROSIMY VWAZNIE PRZECZYTAC III
JAK PosrEPowAd w PRZYPADKU

ZN ALEZIENIA PADT,EGO DZIKA?

Afrykanski pomor Swin (ASF) to gro1na choroba wirusowa, na ktora chomj4
urYr,AczNrp Swnvrc | DztKt.

Ludzie NIE SA wrazliwi na zaka2enie wirusem ASF, st4d choroba ta nie stwarza zagrohenia
dla ich zdrowia i Zycia. Wystgpowanie ASF wSrod dzikow stanowi jednak bardzo powaZne
zagroilenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF mo2e przez dlugi czas :utrzyrrrywac sie
w zwtrokach padtych dzlkow, dlatego powinny byi one usuwane ze Srodowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie dzial.an zmierzaj4cych do eliminacji
wirusa, poprzez usuwanie ze Srodowiska martwych dzikow, potencjalnie zaka2onych ASF.
Scisie przestrzeganie poni|szych zasad zrrrinirrralizuje ryzyko ewentualnego
rozprzestrzenienia sie choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w ktorych utrzymywane sq Swinie.

Przez ,rdziki padle" nale2y rozumiec zvtLoki dzlkow (w tym dzikow zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) Swieze lub w dowolnym stadium rozkladu, w tym rownre2 koSci dzlkow.

Jak postgpowa6 po znalezieniu padlego dzil<a?
-- jeheIi to moZIiwe, oznakowa6 miejsce znalezTenia zwNok

ulatwienia ich odnalezie nia przez wlaSciwe sluzby;
powstrzyma6 sig od dotykania zwNok dzika i pozostawic

dzika w celu

je w miejscu
znalezienia;
zglosid fakt znalezienia padlego dzika do wlaSciwego miejscowo powiatoweqo
lekarza weterynarii lub naiblizszej lecznicv weterynaryinei lub strazy mie-iskiej
lub miejscowego kola lowieckiego: w trakcie zgloszenia naIe?y podai miejsce
znalezienia zwlok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub wspolrzgdne
GPS), dane osoby zglaszaj4cej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbe
znalezionych' zwlok dzikow w danym miejscu, ewentualnie stan zwlok padlych
dzikow (stan ewentualnego rozkladu, wyl4cznie koSci);

W zwi4zkru z zagro2eniem ASF:
w lesie nie wolno pozostawia6 2adnych odpadk6w 2ywno6ciourych;
nale?y powstrzyma6 sig od w5rwolywania halasu, kt6ry powoduje ploszenie
dzik6w (w tym uLywania sprzgtow lub pojazdow powoduj4cych halas);

: nie spuszczad ps6w ze stnyczy;
naIeiry pamigtac, i2 zgodnie zprawem, na obszarach wystgpowania ASF, osobom
maj4cym kontakt z dzikami nakazuje sie stosowanie Srodk6w higieny
niezbgdnych do ogtaniczenia ryzyka szerzerria sie ASF, w tym odka2anie
r4k i obuwia;
nale?5t przestrzegac zasady, ze osoba, ktora znalazlapadlego dzika, a tym samym
mogla miec kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie
powinna wchodzi6 do miejsc, w kt6rych utrzymSrwane s4 Swinie i nie
wykonyrva0 czynno6ci zwi4zanych z obslug4 Swifi.

Opracowano w Gl6wnym Inspektoracie Weterynarii.
Zatv,nerdzil:. Pawel Niemczuk- Gl6wnv Lekarz Weterynam.



Przesttzeganie zasad bioasekuracji zawartych w ptzepisach rozpotz4dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprautie 6rod.k6w podejmouangch
w zwiqzku z wgstqpieniem afrykafiskiego porrroru 6uifi, w gospodarstwach,

w kt6rych utrzym5rwane s4 Swinie, polo2onych na terytorium Polski poza

obszarami obietvmi restrykciami w zwiazku z wystepowaniem ASF lpoza
obszarem zagro2enia, obj gtym ograniczeniami i ochronnymf .

Pamigtajmy, 2e wirus ASF jest oporny na warunki Srodowiska i w zale2noSci od
warunk6w ptze?yvta:

. we krwi 6wiri - 18 tygodni,

. w odchodach 6wifi - 60 - loo dni w temperaturze pokojowej,

. w surourym migsiew tempetatutze 4 st. C- 1SO dni, aw migsie
mro2onym okolo 1OOO dni,

. w szpiku kostnym - do 5 miesigcy, a w tkankach gnij4cych zwlok dzika
lub Swini ptzez 7-8 miesigcy.

1. Karmienie 6wiri pasza. zabezpieczon4 przed, dostgpem zwietz4t wolno
2yj4cych.

Absolutnie nie wolno karmii Swin zlewkami kuchennymi, nawet jeSli

pochodz4 z wlasnego domu. Dotyczy to rownie2 obierek powstajqcych

podczas przygotowywania posilkow.

Paszg powinniSmy przetrzymywac w zarrrykanych pomieszczeniach, ktore sa

zabezpieczone przed. dostgpem nie tylko zwierz4t dzrkich, a\e takLe

domowych. Trzeba teL okresowo sprawdzai,,szczektosc" pornieszczen,

w ktorych przechow5rwana jest pasza, czy nie ma jakichkolwiek miejsc gdzie

zwierzgta, w tym gryzonie (szczury, myszy) mogtyby miei dostep do paszy.

Nalezy te2 nxrcacai uwagg przy zadawaniu paszy Swiniom czy nie ma w niej

resztek koSci lub innych tkanek zwierzqt. Nie powinno sig karmii Swin

zielonk4 zebran4 prosto z Lil<. Przykladowy wzor dokumentacji przegi4du

zabezpieczei budynkow przed dostgpem zwi€rzqt wolno iryjacycl:' oraz

domowych stanowi zaL4cznlknr 7.

2. Prowadzenie rejestru 6rodk6w transportu do ptzewozru Swifi
wje2diajacych na teren gospodarstwa otaz rejestru wej56 os6b do

pomieszczefr, w kt6rych utrzymywane s4 6winie.
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Srodki transportu do przewozu dolz gospodarslwa zwierz4t, pasz ale rownie7

np. materialow budowlanych, drewna lub innego opalu, maszyny rolrticze,

a tak2e samochody z zakladow utylizacyjnych moga byi potencjaln4

przyczyn7 zawleczertia wirusa ASF na teren gospodarstwa. Czgsto zanirrr

przyjada do naszego gospodarstwa jeLdZa do innych gospodarstw iub s4

lr?ywane w lesie i na polach. Mog4 tak2e przenieSi zakazenie-do innych

gospodarstw, jeSli w naszym gospodarstwie rozwija sie choroba, a jeszcze nie

zauwa2yli$rny jej objawow. Dlatego pomimo ograrticzenia obowi4zku

prowadzenia rejestru wyl4cznie do samochodow transportuj4cych Swinie,

powinniSmy prowadzic rejestr wszystkich pojazdow wjehdLaj4cych na teren

gospodarstwa z ewentualnyrn wylqczeniem samochodow osobolvych goSci.

Najwigksze ryzyko stanowi4: samochody paszowe, odbieraj4ce rurloki padlych

zwierzqt, maszyny rolnicze (rownieL wlasne pojazdy, ktore uffiane byty do

prac pololvych lub w lesie, w szczegolnoSci na obszarach wystgpowania

choroby u dzikow), samochody przewol4ce zwrerzgta, samochody osob

dostarczaj4cych usiugi techniczne w gospodarstwach. PrzykLadowy wzor

rejestru wjazdow Srodkow transportu do gospodarstwa stanowi zalqcznlk nr
2.

Podobna sytuacja ma miejsce w pr4rpadku osob wchodz4cych do

pomreszczert, w ktorych przebywaj4 Swinie. Musimy zatem dokladnie

wiedziee, kto wchodzi do budynku, w ktorym utrzymywane sa Swinie. Nie

dotyczy to ocz5rwiScie osob odwiedzaj4cych nas wyl4czrtie w domu, tj. osob,

ktore wchodzq v,ryl4cznie do budynkow mieszkalnych. Przykladowy wzor

rejestru osob wchodz4cych do budynkow, w ktorych utrzymywane sq Swinie

stanowi zalqcznik nr 3.

Zabezpieczenie budynku, w kt6rym s4 utrzymSrwane Swinie, ptzed.

dostgpem zwietz4t wolno 2yj4cych oraz domourych.

Stwierdzono, 2e dostgp ztxrierz4t swobodnie poruszaj4cych sig po okolicy

wokol gospodarstwa, do budynkow gdzie utrzyrnywane s4 Swinie, tak jak

w przypadku ich dostgpu do pomieszczen na pasze, mo|e byc przyczyn4

wyst4pienia ASF w stadzie Swin. Dlatego trzeba zabezpiec4rc okna siatkami,

drzwi wejSciowe powinny miei mecltanizrrry samozamykaj4ce lub powinny

byc zawsze zarnykane, a Sciany r drzwi budynku nie powinny miei szczelin,

dziur i powaznych uszkodzen prowadz4cych do powstawania w nich

przeSwitow. Aby upewnic sig, 2e lvymog ,,szczeInoSci budynku" jest

zapewniony, powinniSmy dokonywai okresowej kontroli, czy budynek spelnia
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swoje zadanrie odseparowania Swin od zwierz4t przebywaj4cych na zewnqtrz.

Zasadne byloby, aby dokonywai przegl4dow nie rzadziej niL raz na

2 tygodnie, oraz doraZnie w razie koniecznosci, np. w przypadrtt zdarzei
mog4cych spowodowai utratg szczelnoSci budynkow, np. poprzez

uszkodzenie drntn, okien, etc. przykLadow wzor dokumentacji przegl4du

zabezpieczen budynkow przed dostgpem zwierz4t wolno iryjqcycl'r oraz

domowych stanowi zal4czniknr L.

utrzym5zwanie Swifi w odrgbnych, zamknigtych pomieszczeniach,

w kt6rych se utrzym5rwane tylko swinie, maj4cych oddzielne wejscia
oraz niemaj4cych bezpoSredniego przejScia do innych pomieszczeri,

w kt6rych s4 utrzymJrwane inne zwierzgta kopytne.

W 2017 r. podczas akcji zuraLczania ognisk ASF u Swin stwierdzono w kilku
przypadkaclr, 2e prawdopodobna przyczyn4 ognisk moglo byi obslugiwanie

bydla, koni i swin utrzymywanych razem ze swiniami w tych samych

pornieszczeniach. Zadawanie bydlu np. slomy na Sciolkg, zanieczyszczonej

wirusem ASF, choi jest zupetrnie niegro2ne dIa krow, moglo byc przyczyn4

zakaienia Swin. Podobnie sprawa doLyczyla karmienia innych zwierzqt

kopytnych swiezymi paszarni zielonymi zebranyrni z tek zanieczyszczonymi

wirusem ASF, co moglo przy okazji spowodowac zaku2enie swin. Dlatego

musimy utrzymywac rwierzgta, ktore nie choruj4 na ASF, oddzielnie od Swin.

wykonyrvanie czynnosci zwi4zanych z obslug4 swiri uryl4cznie, ptzez
osoby, kt6re urykonuj4 te czynnoSci tylko w danym gospodarstwie.

Musimy przestrzegac zasady, 2e zarowno pracownicy stali, jak i sezonowi, nie

mog4 pracowac w innych gospodarstwach, gdzie obsluguj4 swinie lub
posiadac wtrasnych Swin. Istnieje duhe zagroLenie, 2e w prrypadku zaka2enia

Swin w innym gospodarstwie, wirus ASF zostanie przez nich przypadkowo lub
celowo przeniesiony do naszego gospodarstwa. Monitorowaniu tego

zagro2enia stu2y rownie? rejestr wejsc osob do pornieszczea, gdzie

utrzymywane s4 Swinie (zaN4czntk nr 3), ktory pozwoli nam na kontrolowanie

osob wchodz4cych do budynkow, w ktorych utrzymywane sa r'asze mvierzqta.

stosowanie ptzez osoby w5rkonuj4ce czynno3ci zwiry,arr^e z obslug4 Swifl,

ptzed, rozpoczeciem tych czynnoSci, Srodk6w higieny niezbgdnych do

5.

6.



ograniczenia ryzyka szerzetlia sig afrykarlskiego pomoru 6wifl, w tym
mycie i odka2anie r4k otaz oczyszczatrie i odka2anie obuwia.

Musimy pamigtac, 2e zarowno osoby obsluguj4ce Swinie, juk i wlaSciciele

gospodarstwa, a tak2e osoby postronne wchodz4ce do budynkow, w ktorych

utrzymywane s4 Swinie, musz4 obowi4zkowo przestrzegae minimalnych

zasad higieny osobistej.

Naleza do nich:

- przed wejSciem do bud5mku - oczyszczenie i odkazenie obuwia;

- wejScie przez mate dezynfekcyjn4 do budynku;

- po wejSciu do budynku - zrniang obuwia oraz zmiang ubrania roboczego

(najlepiej innego koloru niL :ubranie stosowane na zewn4trzl lub zaNo2enie

jednorazowego kombinezonu ochronnego, w tym nakrycia glowy

zasLaniajqcego wlosy. CzynnoSci te naleiry wykonai przed wejSciem do czeSci

budynku, w ktorej znajdluj4 sig Swinie. CzeSc 19 nazywa sie czgSciA ,,biaL4",

a czgSc w ktorej dokonujemy zrniany butow i odzrefi - cze$ci1 ,,czarn4".

CzeSci te najlepiej oddzielii, np. lawk4, tak by po stronie czarnej zostawii

buty i ubranie zewngtrzrre, a w czgSci bialej zaloiryc buty i ubranie ochronne,

ktore wykorzystujemy wyl4cznie w chlewni;

- bardzo dokladne umycie r4k wod4 z mydLern oraz spryskanie lub

zarturzertie rAk w Srodku dezynfekcyjnym. Srodkami dezynfekcyjnymi

przydatnymi w dezynfekcji rak sa preparaty zawieraj4ce substancjg czynn4 w

postaci: etanolu, propanolu, ewentualnie cntrartorzgdowych zwiqzkow

amonowych. Lista preparatow do dezynfekcji rak dostgpnych do obrotu w

Polsce stanowi zal4cznlknr 4.

Pomimo braku tego obowiazl<tt w przepisie zaleca sig, aby te same zasady

obowi4zywaty przy wejSciu do budynkow gdzie przechowuje sig pasze i slomg

lub inne materiaiy wykorzystywane na Sciotke.

7. Bie2qce oczyszczanie i odka2anie narzgdzi oraz sprzgtu

wykorzystywanych do obslugi Swin.

Narzedzia i sprzgt slui4cy do obslugi Swin stosujemy wyN4cznie w swoim

gospodarstwie, a najlepiej wyL4cznie w budyn\q, w ktorym utrzyrnujemy

Swinie. Do zadawania pasz, zagospodarowania odchodow itd. powinniSmy

miei osobne narzedzia i sprzgt. Ponadto powinny byi one na bieLqco

oczyszczane i dezynfekowane. Nie oznacza to,2e jeSli nie s4 wynoszone na

zewn4trz budynkow, to czynttoSci te sA konieczne po kahdym uLyciu, ale na
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pewno po ich :uu1tal;r:yrrr zabrudzeniu, a takLe w prrypadku wSmiesienia ich
poza budynek- przed ich kolejnym uz5rciem do obslugi Swin.

Musimy pamigtac, 2e oczyszczertie oznacza uzyskanie czystej powierzchni

narzgdzia lub sprzgtu (tam gdzie rrroLliwe umytej), a dopiero potem rrrolerrry

zanurzyc lub dokladnie spryskai je Srodkiem dezynfekcyjnym.

Natomiast Srodki transportu przewolqce zurierzgta oraz maszyny rolnicze

powinny byc czyszczone i dezynfekowane po ka2dym ich uzyciu, szczegolnie

gdy u2ywane sa poza gospodarstwem. Zasady prawidlowego oczyszczartia

i dezynfekcji Srodkow transportu, obuwia i pomieszcze,h. zawarto

w zal4czniku nr 5.

U2yrvanie Ptzez osoby nr5zkonuj4ce czynno6ci zwi4zarre z obslug4 6wirl

odzie2y ochronnej oraz obuwia ochronnego ptzeznaczonego ur5rl4cznie

do vrykonywania tych czynno6ci.

Opis koniecznoSci dostosowania odziezy i obuwia do ich uzycia podczas

wykonywalia czynnoSci nirq2anych z obslug4 Swin opisano w pkt 6.

Wylo2enie mat dezynfekcyjnych ptzed. wejSciami do pomieszczerl,

w kt6rych s4 utrzym5rwane Swinie, i uryjSciami z tych pomieszczefr, ptzy
czyrn szerokoS6 urylo2onych mat powinna byd nie mniejsza ni2
szerokoS6 danego wejScia lub u4fiScia, a dlugoSd - nie mniejsza ni2 L rn,

a tak2e stale utrzym5ruranie tych mat w stanie zapewniaj4cym

utrzymanie skuteczno Sci dziaNania Srodka dezynfekcyj ne go.

Jednym z wainiejszych elementow zapobiegal4cych wniesieniu wirusa do

budynkow i pomieszczeh, gdzie przebywaj4 Swinie oraz przechowywana jest

pasza lub Sciolka, jest wylo2enie odpowiednio skonstruowanych mat

dezynfekcyjnych o stosownych rozmiarach zapobiegal4cych,,pominigciu"

uLycia maty podczas wchodzenia do budynkow f pomieszczen. Dla budynkow

lub pornieszczen przeznaczonych do skladowania paszy lub slomy, czy

innych materialow wykorzystywanych j"ko Sciolka rownie2 zafeca sie

stosowanie mat, pomimo braku takiego lvymogu prawnego.

Nie mozemy pozwolii, aby osoby wchodz4ce do budynkow mogty unikn4i
wejScia obiema nogami na matg. Musimy row;ie2 sprawdzai kilka razy

dziennie stan nas4czenia mat plynem dezynfekcyjnym i na bie24co go

uzupelniai. Nalezy pamigtac, 2e w dez5mfekcji bardzo wa2ny jest czas, w
jakim powierzchnia derynfekowana ma kontakt ze Srodkiem dezynfekryjnym.

Wykazano, 2e w przypadklu Srodkow dezynfekcyjnych czas ten wynosi co



najmniej 10 minut. Przykladowy wzor dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji

w gospodarstwie stanowi zal4czniknr 6.

10. Spotz4dzenie ptzez posiadaczy 6wifi spisu posiadanych Swiri,

z podzialem na prosigta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury
i knurki, otazbie24ce aktualizowanie tego spisu.

Posiadanie na bie?4co prowadzonego spisu Swin wg kategorii produkcyjnych

pozurala na stale monitorowanie migdzy innyrrri stanu zdrowia Swin przez

lekarzy weterynarii. Dzieki spisowi rrro2na latwo przekazac organom rradzoru,

w przypadku problemow zdrowotnych Swin, jakiej kategorii ntrierz4t dotyczy

dany problem, ktore ntrierzgta z jakiej kategorii maja objawy chorobowe lub

padly, co mo2e pozwolic na wstgpnA oceng sytuacji zdrowotnej w stadzie.

Przyczyni sig rownie? do mo2liwie szybkiego i lepszego przygotowania akcji

zwalczania choroby, jeSli niestety do niej dojdzie, zarowno w gospodarstwie,

jak i w jego sqsiedztwie. Przykladowy wzor spisu Swin stanowi zalqcznik nr 7.

11. Zabezpieczenie wybiegu dla Swifi podw6jnym ogrodzeniem

o wysokoSci wynosz4cej co najmniej 1,5 m, zwi4zanytn na stale

z podlo2em w przypadku utrzymywania Swiri w gospodarstwie

w systemie otwartym (wolnowybiegowymf .

W przypadku utrzymywania stale lub czasowo Swin na wybiegu, musimy
pamigtai o koniecznoSci ogrodzenia wybiegu podwojnym ogrodzeniem.

OdlegloSc pomigdzy ogrodzeniem zewngtrzrtym i wewnetrznyrn powinna

uniemozliwiac bezpoSredni kontakt pomigdzy Swiniami przebywaj4cymi na

wybiegu a zwierzgtami, ktore mog4 podchodzii do ogrodzenia z zewn4trz,

a takle byi wystarczajqca do przejScia rnigdzy nirni czLowieka, ktory np.

bedzte musial dokonac co pewien czas przegl4du ogrodzenia i ewentualnie
jego niezbgdnych napraw.

Ponadto, okreSlenie ,,na stale zurta7ane z podho2ern" ozrracza LyIko tyIe, 2e

ogrodzenie musi byi na stale umieszczone w podloZu np. poprzez slupki,

filary. Siatka (doSi szt5rwna aby stawiaNa opor zwierzqtom dzikim) powinna

byc wkopana w ziemie 1ub mozemy zastosowai podmurowkg, czy krawglnik
od spodu ogrodzenia w celu zabezpieczenia p.rzed przedostawaniem sie

dzlkow lub np. psow pod ogrodzertiem.

L2. Zakaz wnoszenia i unvo2enia na teren gospodarstwa, w kt6rym s4

utrzym5rurane Swinie, zwlok dzik6w, tasz dzik6w, czgSci tusz dzik6w

i produkt6w ubocznych pochodzenia zwierzgcego pochodz4cych z



dzik6w otaz rnaterial6w i przedmiot6w, kt6re mogty zostaG, skaZone

wirusem ASF.

Udowodniorto, 2e przywohenie tusz dzikow, trofeow, fragmentow (nawet koSci)

mflok dzlkow lub sprzgtu uzywanego w lesie, szczegolnie podczas polowan

iub prac leSnych, rno?e byi przyczynq przeniesienia wirusa ASF do

gospodarstwa i zanieczyszczenia jego terenu wirusem. Dlatego unikamy
przynoszenia do gospodarstwa, w ktorym utrzymujemy Swinie, tych rzeczy,

a sprzgt, przedrnioty i urz4dzenia moZna wnieSi dopiero po dokonaniu

oczyszczenia i dezynfekcji. Niezwykle waZne jest, aby psy uczestnicz4ce

w polowaniach nie mialy dostgpu do Swin.

13. Zakaz urykonywania czynnoSci zwi4zanych z obslug4 Swifi przez

osoby, kt6re w ci4gu ostatnich 72 godzin uczestniczyty w polowaniu na

zwierzgta lowne lub odlowie takich zwietz4t.
Zastosowanie tej profilaktyki powinno byi odnotowane w rejestrze wejSi osob

do gospodarstwa (zal4cznik nr 3).

L4. Zakaz nr5rkorzyst5rurania w pomieszczeniach, w kt6rych s4

utrzymSrwane Swinie slomy na 6ci6lkg dla zwietz4t, pochodz4cej

z obszaru objgtego ograniczeniami lub obszata zagtohenia, chyba 2e tg
slomg poddano obr6bce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF tub

skladowano w miejscu niedostgpnym dla dzik6w co najmniej ptzez 90

dni przed jej wykorzystaniem.

Sloma na Sciolkg zebrana w obszarach, gdzie wystgpuje ASF (obszar objgty

ograniczeniami - ,,strefa czerworta" i obszar zagroLenia - ,,strefa niebieska")

moLe stanowic 2rodlo zaka2enia Swin wirusem ASF. Dlatego unikamy

stosowania slomy z tych terenow jako Sciotki dla Swin. Mohe byi stosowana

dla innych zwierz4t niz Swinie albo dla Swin po odpowiedniej obrobce lub
przechowaniu przez 90 dni w miejscu niedostgpnym dla dzikow.

15. Zakaz karmienia Swirl zielonk4 lub ziatnerln pochodz4cymi

z obszaru objgtego ograniczeniami lub obszara zagtoienia, chyba 2e tg
zielonkg lub to ziatno poddano obr6bce w celu unieszkodliwienia wirusa
ASF lub skladowano w miejscu niedostgpnym dla dzik6w co najmniej
pnzez 30 dni ptzed, ich podaniem Swiniom.

Nie wolno podawai Swiniom Swiezej paszy (zielonej) zebranej w strefach, gdzie

wystgpuje ASF (obszar objgty ograniczeniami - strefa czer\lona i obszar

zagro?enia - strefa niebieska). Najlepiej w ogole zrezygnowae z karmienia

Swin zielonka.



Natomiast zboze zebrane w jakimkolwiek miejscu w Polsce i

wysuszeniu do osi4gnigcia parametrow wilgotnoSci

odpowiednim przechowaniu uznaje sig za calkowicie

karmieniu Swin.

po odpowiednim

okolo 74,5o/o i
bezpieczne przy



Ulotka informacyjna na temat wymog6w dotyczqcych zabezpieczenia gospodarstw, w kt6rych
utrzymywane sq Swinie, wynikajqcych z rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
6 maja 2OL5 r. w sprawie Srodk6w podejmowanych w zwiqzku z wystqpieniem afrykafskiego
pomoru Swiri, zmienionego rozporzqdzeniem MRIRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2OL8 r. poz.

350).

Wymagania ustanowione w tym rozporzqdzeniu majq na celu zwiqkszenie ochrony stad Swiri przed ASF

w gospodarstwach, pofozonych na terytorium Polski poza obszarami obietvmi restrvkciami
w zwiqzku z wystqpowaniem ASF (poza obszarem zagro2enia, objqtym ograniczeniami iochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w kt6rych utrzymywane sq Swinie:

t. karmienie Swi6 paszq zabezpieczonq przed dostqpem zwierzqt wolno zyjqcych,

2. prowadzenie rejestru Srodk6w transportu do przewozu 5wi6 wje2dzajqcych na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejSi do pomieszcze6, w kt6rych sq utrzymywane Swinie,

3. zabezpieczenie budynku, w kt6rym sq utrzymywane (winie, przed dostqpem zwierzqt wolno

2yjqcych oraz domowych,

4. utrzymywanie Switi w odrqbnych, zamkniqtych pomieszczeniach, w kt6rych sq utrzymywane

tylko Swinie, majqcych oddzielne wejScia oraz niemajqcych bezpoSredniego przej5cia do innych

pomieszczeri, w kt6rych sq utrzymywane inne zwierzqta kopytne,

5. wykonywanie czynnodci zwiqzanych z obsfugq 5wi6 wytqcznie przez osoby, kt6re wykonujq te

czynnoSci tylko w danym gospodarstwie,

6. stosowanie przez osoby wykonujqce czynnoSci zwiqzane z obslugq 6wiri, przed rozpoczqciem

tych czynno5ci, Srodk6w higieny niezbqdnych do ograniczenia ryzyka szerzenia siq

afrykadskiego pomoru Swi6, w tym mycie i odka2anie rqk oraz oczyszczanie i odka2anie

obuwia,
' 7. bie2qce oczyszczanie i odkazanie narzqdzi oraz sprzqtu wykorzystywanych do obsfugi 5wiri,

8. u2ywanie przez osoby wykonujqce czynnoSci zwi4zane z obslugq Swiri odzie2y ochronnej oraz

obuwia ochronnego przeznaczonego wylqcznie do wykonywania tych czynno5ci,

9. wylo2enie mat dezynfekcyjnych przed wejSciami do pomieszczed, w kt6rych sE utrzymywane

Swinie, iwyj5ciami z tych pomieszcze6, przy czym szeroko(6 wytozonych mat powinna byi nie

mniejsza ni2 szerokoii danego wejScia lub wyjScia, a dtugo(i - nie mniejsza ni21. m, a tak2e

state utrzymywanie tych mat w stanie zapewniajqcym utrzymanie skuteczno6ci dziatania

6rodka dezynfekcyj nego,

10. sporzqdzenie przez posiadaczy Swiri spisu posiadanych 5wiri, z podziatem na prosiqta,

warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bie2qce aktualizowanie tego spisu,

11. zabezpieczenie wybiegu dla Swiri podw6jnym ogrodzeniem o wysoko6ci wynoszqcej co

najmniej 1,5 m, zwiqzanym na stale z podfozem - w przypadku utrzymywania 5wi6

w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach, w kt6rych utrzymywane sq Swinie, obowiqzuje r6wniei zakaz:
L wnoszenia i wwo2enia na teren gospodarstwa, w kt6rym sq utrzymywane Swinie, zwlok

dzik6w, tusz dzik6w, czq6ci tusz dzik6w i produkt6w ubocznych pochodzenia zwierzqcego
pochodzqcych z dzik6w oraz materiaf6w i przedmiot6w, kt6re mogfy zosta6 ska2one wirusem
ASF,

2. wykonywania czynno6ci zwiqzanych z obstugq Swiri przez osoby, kt6re w ciqgu ostatnich 72
godzin uczestniczyfy w polowaniu na zwierzqta lowne lub odlowie takich zwierzqt,

3. karmienia 5wi6 zielonkq lub ziarnem pochodzqcymi z obszaru objqtego ograniczeniami lub
obszaru zagro2enia, chyba 2e tq zielonkq lub to ziarno poddano obr6bce w celu

unieszkodliwienia wirusa ASF lub sktadowano w miejscu niedostqpnym dla dzik6w co najmniej
przez30 dni przed ich podaniem Swiniom,

4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w kt6rych sq utrzymywane Swinie stomy na Sci6tkq dla

zwierzqt, pochodzqcejz obszaru objqtego ograniczeniami lub obszaru zagro2enia, chyba 2e tq
sfomq poddano obr6bce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub skfadowano w miejscu
niedostqpnym dla dzik6w co najmniej przez90 dni przed jejwykorzystaniem.



Waine daty:
Od dnia 28 lutego 2018 r. powy2sze wymagania obowiqzujq w gospodarstwach, w kt6rych
utrzymywane sq Swinie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objqtymi restrykcjami
(poza obszarem zagro2enia, objqtym ograniczeniami i ochronnym).
Od kwietnia 2018 r. - prowadzone bqdq planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spelnienia ww.
wymaga6.

Postqpowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoici - na podstawie przepis6w ustawy z dnia
11 marca 2OO4 r, o ochronie zdrowia zwierzqt orazzwalczania chor6b zakainych zwierzEt:
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci w spefnianiu powy2szych wymaga6, powiatowi lekarze
weterynarii:
1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy bqdq wydawa6 decyzje administracyjne z nakazem

usuniqcia uchybieri w czasie nie dlu2szym ni2 5 miesiqcy;
lub

2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy bqdq mogli wydawai decyzje z nakazem uboju lub
zabicia 6wi6 oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z mozliwoSciq uzgodnienia
z hodowcq czy Swinie zostanE poddane ubojowi w rzeini, czy te2 ubojowi na u2ytek wtasny;

3) zgodnie zart.48 b ust.3 bqdq wydawai decyzje z nakazem uboju lub zabicia 5wi6 izakazem ich
utrzymywania, w przypadku nieusuniqcia uchybief po czasie okre6lonym w pkt L);

4) za ubite lub z'abite 6winie nie przysfuguje odszkodowanie ze Srodk6w bud2etu padstwa.
5) nie wcze6niej ni2 przed uplywem roku od wydania zakazu utrzymywania 5wi6 w gospodarstwie,

hodowca mo2e zgfosii do powiatowego lekarza weterynarii, 2e jego gospodarstwo spefnia
wymagania. Je2eli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierzqt
wykaze, 2e w gospodarstwie zapewniono spelnianie wymaga6, powiatowy lekarz weterynarii
mo2e uchylii decyzjq zakazujqcq utrzymywania w tym gospodarstwie 6wiri.

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej
likwidacji hodowli 5wi6 w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wyptata
Srodk6w finansowych bqdzie realizowana przez Agencjq Restrukturyzaqi i Modernizacji Rolnictwa
(AR|MR). Przewidywana wysokoSi Srodk6w pomocowych wynosi L3I,4O PLN/za 1 sztukq Swini/rok
przez3lata za ka2dy rok nieutrzymywania 6wi6:

1,. za kaidE Swiniq, w gospodarstwach utrzymujqcych do 50 6wi6,
2. w gospodarstwach utrzymujqcych powy2ej 50 Swiri, wsparcie bqdzie wyplacane maksymalnie

za 50 sztuk.

Afrykariski pom6r 5wi6 (ASF) wystqpuje w Polsce od lutego 201.4 roku.
To Smiertelna,zakaina orazzaralliwa choroba 5wi6 oraz dzik6w. Nie zagra2a 2yciu i zdrowiu czlowieka.
Powoduje jednak znaczne straty dla wfaScicieli 6wi6 oraz dla producent6w miqsa wieprzowego.
Jak rozpozna6 ASF?

U zwierzqt wystqpujq gorqczka, mo2e osiqga6 nawet do 42'C, przySpieszony oddech, osowiato6i,
mozliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogq wystEpii na
uszach, ogonie, koriczynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorujq du2e sztuki:
lochy, knury, tuczniki. Padniqcia nawet pojedynczych Swiri w stadzie mogq byi skutkiem rozwijania siq
zaka2enia jwi6 wirusem ASF W gospodarstwie. Nie nalezy zatem zwlekai ze zgtoszeniem informacji
o niepokojqcych objawach do lekarza weterynarii opiekujqcego siq Stadem lub do najbli2szej lecznicy
dla zwierzqt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w kt6rym przestrzegane sq przepisy prawa
dotyczqce zdrowia zwierzqt oraz identyfikacji i rejestracji 6wi6 - wfaScicielowi przysluguje pelne
odszkodowanie za zabite zwierzqta, zniszczone produkty i sprzqt w gospodarstwie.

Szczeg6lowe informocje na stronoch: https://www.wetqiw.aov.pl/ASF lub u wloiciwego
powiatowego luh wojew6dzkiego Iekorzd weterynorii.
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Zal. 4. Lista preparat6w do dezynfekcji

1.. COMP SEPTO

2. MD-1

3. Soft Care Med.

4. Plum Disinfector

5. P3Manodes

6. Combi Des 70%

7. lmpuls 10 SD

8. Vispol HD-2

9. Manuspray Gel

10. Manuspray

II. Anios CDN

12. Septoderm 2el

13. Hand Sanitizer

L4. Biosol RP

15. Hand Desinfeksjon

L6. Milton Antibacterial Gel

17. Fink Antisept HG

18. Quatersam

19. Skin Sept

20. Etaproben

. 21,. D|SO

22. lnol

23. lzosol

24. Etoproben 2el

25. Arvoderm

26. Line Antybakteria 96

27. Salisept

28. Sterisol Ethanol

29. Desitola 2

30. DE-ZAL

31. Hande Des Fluid

32. SEPT NF

33. Sanat

34. Radisol SR

35. Soft Care plus pure

36. Sterillhand

37. Sanat Plus

38. Radisol

39. Strovels

40. DDR

41. Soft care Alcoplus

42. DR MANUDERM

43. HANDSAN

rqk dopuszczonych do obrotu na terenie polski:



44. Frezja 2000

45. Soft Hygienic Skin

46. DR MANUSTERIL

47. Plurasept DK

48. Skinman Complete

49. PLURASEPT HD

50. MICROSHIELD DODEMAN EXTRA Alkoholowy preparat do dezynfekcji rqk

51. "MICROSHIELD DODEMAN GEL Alkoholowy preparat do dezynfekcji rqk,

52. MICROSHIELD LANOSOAP DES Antybakteryjne tagodne mydlo w plynie

53. MICROSHIELD DODEMAN Alkoholowy preparat do dezynfekcji ra

54. APESIN SENSITIVE

55. Atoxyn

56. Apesin HD

57. VIRUSAN

58. Dettol Antybakteryjny 2el do rqk:

59. DR-20 - preparat dezynfekujqcy

60. BIOSOL RP 1

61. PC 103

62. Aseptoman

53. MYDI.O W PI.YNIE ANTYBAKTERYJNE TESS

64. DEPTIDINE

65. Preseptol DR

' 66. PURELL Hygienic Hand Rub

67. APESIN Handaktiv

68. Antybakteryjny 2el do rqk - GEL ANTIBACTERIEN

69. lnstantFOAM

70. BACTIMAINS GEL

71. PURELL Hand Sanitising Gel-VF481

72. desderman@ pure

73. Preparat do higienicznej dezynfekcji rqk "JAX"

74. Ex - Bacteria

75. PROSAVON Disinfecting Gel

76. SPIRIGEL COMPLETE

77. Antiseptus - Plyn do higienicznej dezynfekcji rqk

78. ANIOSGEL 85 NPC

. 79. Manusept @ basic

80. ACTIGEL

81. BIOSEPTOL

82. G 596 BUDENAT mano

83. Sterillium@ med.

84. CHEMISEPT

85. BIOSEPTOL 80

86. Guardi antybakteryjny 2el do mycia rqk

87. Soft Care Sensisept H34

88. Tork Alcohol Gel Hand Sanitiser



89. Decosept@

90. Soft Care Des E

91. Healthy Skin Gel

92. desderman@ pure gel

93. LLVM 4OO

94. PURE HAND EL 85

95. KLEENEX@ Piankowy bezalkoholowy Srodek dezynfekujqcy do rqk

96. DEPTIDINE GEL

97. ASEPTIL LOTION

98. PROSEPT@ Med.

99. P3-manodes Ll

1OO, SEPTIGEL +

101. GASTRO-SEPT HAND VC 615

102. Epicare DES

l-03. KenoTMsept G

104. Skinman Soft Protect

105. KenoTMseot L

1-06. Aseptoman Gel

107. Dermicosept Skin

1-08. Aseptoman Viral

L09. Softa-Man ViscoRub

1L0. Velodes

111. SKINMAN SENSITIVE

1l-2. PrimaDent Gel

113. PrimaDent Skin

114. MERIDA ANTISEPT M 615 mydfo dezynfekujqce w pfynie

115. HYSEPTA ALCODERM

116. CTTROCLOREX 2%

1l-7, Actoderm

118, GHA 400

11.9. MANEX AUTOSECHANT

120, MANUSAN

121. MANORAPID@ SYNERGY

122. LERASEPT@ HD

123. Antibac; pfyn do chirurgicznej dezynfekcji rqk 80% z chlorheksydynq

124. Antibac; Zel do higienicznej dezynfekcji rqk75%

125. Antibac Pfyn do dezynfekcji rqk

126. REMIX _DEZ

127. Velodes Soft

L28. Septa SineClD L

129. DISINFECTANT GEL

130. Chemisept Vir+

131. EPICARE 5C

1-32. PUREHAND EL 85C

133, ETAPROBEN - E



134. HANDSTERIL

135. Deb InstantFOAM Complete

136. ALSOFT VB

137. MEDISEPT Spray do dezynfekcji rqk

138, desmanol@ pure

139. Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer

1-40. Soft Care Des E Spray

141. PURELL@ Advanced Hygienic Hand Sanitising Foam

142. SANYTOL DEZYNFEKUJE 2el do rqk

143, GOJO@ MILD ANTIMICROBIAL FOAM HANDWASH

144. Skinsan@ Scrub N

145. CWS Paradise Disinfection Gel

146. triformin@ safeDlS

147. AHD 1000

148. NEOSEPT

149. desmanol@ classic

150. AND GO. Best Antibact

151. SANYTOL DEZYNFEKUJE DO RAK



Za\4czniknr 5.

SZANOWNI PANSTWO,
HODOWCY ZWIERZAT GOSPODARSKICH

W zw iqzku z r ealnym zagr o Zeniem wyst4p i enia kolej nych o gni sk
AFRYKANSKIEGO POMORU SWIN (ASF) w kraju

Gl6wny Lekarz Weteq,narii prrypomina o koniecznoscibezwzglgdnego przestrzegania
ZASAD BIOASEKURACJI

w gospodarstwach utrzymujqcych 6winie, w tyrn o koniecznoSci:

1. PRAWIDI,OWEGO CZYSZCZFNIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDOW DO PRZEWOZU
zwrERZAT

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i.phrkanie wysokociSnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnEtrznych
p oj azd6w, dezynfekcj a kabiny)

2. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA

3. CZYSZ,CZF,NIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWN4TRZNYCH I ZEWN4TRZNYCH
W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO

(czyszczenie na sucho, mokto, dezynfekcja powierzchni w pomieszczeniach, w kt6rych s4 utrzymywane Swinie,
bioasekuracj a granic gospodarstwa oraz dolycz4ca porsonelu),

4. PRZESTRZEGANIA ZASAD PRAWIDI,OWEGO STOSOWANIA SRODKOW NO
DEZYNFEKCJI ZGODNIE Z ZAN,4CZONA LISTA.
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DOSTEPNE PRODUKTY BIOBoJCZE DO STOSOWANIA W CELU NISZCZENIA WIRUSA
AFRYKANSKIEGO POMORU SWN (ASF). STAN X,q. NZMIq: 9 MARCA 2018 R.:

{GRISAN 8O9(|

POSTAC : proszek ptzeznaczor'ty do utrzamania higieny w miejscach hodowli
i przetrzymywania i transportu zwierzqt oraz do dezynfekcji budynk6w inwentarskich;
OPAKOWANIE: worek papierowy/propylenowy;

SPOSOB UZYCIA PRODUKTU BIOBOJCZEGOz preparat stosujemy zar6wno na legowiskach prosi4t

i macior jak i w pomieszczeniach gdzie odbywa sig tucz trzody. Przy stosowaniu AGRISANU nalezy mvr6ci6

szczeg6lnq uwagg w na najbardziej zawllgocone czgSci kojca: miejsca oddawania odchod6w, pobierania paszy t

wody. Produkt mo2eby6 stosowany takZe na glgbok4 5ci6lkg. Preparat nanosi sig na dez.ynfekowan4 powierzchnig

Stu2y

do dezynfekcji budynk6w inwentarskich w obecno6ci rwierzql;

VIRKONTM S

POSTAd: proszek, produkt o dzialaniu bakteriob6jczym i wirusob6jczyrn, przeznaczony do dezynfekcji
pomieszczeh dla zwierz4! powierzchni, narugdzi i wlposazenia gospodarstwa, dezynfekcji Srodk6w transportu;

OPAKOWANIE: saszetka w opakowaniuzbiorczym: pudelko (karlon); butla w opakowaniu zbiorczym: pudelko
(karlon); wiadro (polipropylen);

SPOSOB UZYCIAPRODUKTU BIOBOJCZEGO: Skuteczny na powierzchniach porowatych, w niskich (od

+4"C) temperaturach, w niskich stg2eniach, kr6tkim czasie oddziatywanra na patogen (10 min.).
Rutynowa de4znfekcja wsz-ystkich powierzchni: 1:100 (10 gram6w Srodka VirkonrM S na kaZdy litr wody) przy
uzyciu myjki ciSnieniowej lub innego opryskiwacza mechanicznego nanieS6 roztwor Srodka VirkonrM S w dawce

300 ml/m'z.

Przygotowanie 10% roztworu: 150 g preparaltwraz z 15 I letniej wody wystarczy na 50 nf; 300 g preparatuwraz
z 30 | letniej wody wystarczy na 100 m2; 1,5 kg preparatu wraz z 150 I letniej wody wystarczy na

500 nf;
Dezynfekcja obuwia i k6l pojazd6w: wla6 roztw6r do odpowiedniego'pojemnika. Wymienii, gdy jest

zanieczyszczony lub po uplywie 4-5 dni od przygotowania. Stosowat ci4gle. Zaleca sig przy ka?dymwjeldzie i
wejSciu na farmg produkcyjn4 i przy wejSciu do budynk6w.
Zamglawianieldez.vnfekcia za pomoca spryskiwania: stosowai urzqdzenie ci6nieniowe lub,spryskiwacz
plecakowy. Dozowat I I roztworu na 10 m3 powierzchni podlogi. Zamglawianie na zimno: przy uZyciu
zamglawracza mechanicznego dozowa6 I I roztworu preparatu na 10 m2 powierzchni podl6g;

DESAM EFEKT M

POSTAC: Ciecz, Srodek myjqco-dezpfekujqcy o wla6ciwo6ciach bakteriob6jczych, grzybob6jczych,
pr4lkob6jczych oraz wirusob6jczych, przeznaczony do stosowania do wszystkich zmywalnych powierzchni,
sprzgtu w zakJadach opieki zdrowotnej, w przemySle spoZywczym;

OPAKOWANIE : butelka (polietylen), kanister (polietylen) ;

SPOSOB AZLYCIA PRODUKTU BIOBOJCZEGO: Srodek skoncentrowany, stosowany w rutynowej
dez,-ynfekcji w steheniu 0.25%o przez 15 min., przy dez)rnfekcji powierzqhni o wlrsokim ryzyku w stgZeniu 0.5%
przez 30 min. W celu przygotowania roztworu preparat nale\t rozciehczy( wod4 w temperaftxze

20-35'C. Roztw6r Silnie
zabrudzone powierzchnie iprzyrzydy nale?y wstgpnie oczyicil mechanicznie a nastgpnie zdezynfekowal.
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