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Skierniewicach informuje, że w dniu
I3.02.2OI8r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym rozplorządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2OI8 r. zmieniaiące rozporządzenie w sprawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii

(Dz, lJ

z

2OL8

ogłoszenia (

t.

poz.36o).

w zalączeniu w/w rozporządzenie|. wprowadza ono na teren całei polski

zasadv bioasekuracii, których przestrzeganie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa
Afrykańskiego Pomoru Świn na teren gospodarstw.

z

Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośbąo
przekazartie w sposób zutyczajowo prą{ęty tej informacji wśród hodowców świń i innych

W

nxtiązL<ll

powyższyrn PLW

w

osób zainteresowanych.

Poniżej zawarte są w!ńyczrne wprowadzone tym tozpotządzeniem, w t5rm:
NAKAZ:
a) karmienie świńpaszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjącvch,
b) prowadzenie reiestru środków transportu do przewozu świń!!!!!!!v{ezdżających na
teren gospodarstwa oraz rejestru wejśćosób do pornieszczeń, w których są utrzymywane
świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwietząt
wolno żviącvch oraz domowvch,!!!!!!!!

d) utrzvmrruanie świńw odrębnvch. zamkniętvch pomieszczeniach. w któnrch są
utrzvmrruane tvlko świnie. maiącvch oddzielne weiściaoraz niemaiacvch
zwierzęta kopvtne.

! ! ! ! ! ! ! !

e)

wvkonuią te czvnności tvlko w danvm gospodarstwie. !!!!!!
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f) stosowanie przez osoby vrykonujące czlrnności związane z obsługą świń,ptzed.
tozpoczęciem tych cz5rnności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka

szetzetlia się afrykańskiego pomoru świń,w
oczyszczenie i odlrażanie obuwia, ! ! ! ! ! ! !

tym mycie i odkażanie rąk otaz

i odkażanie natzędzi

otaz sprzętu w5rkorzystywanych do

g| bieżące oczyszczanie
obsfugi świń,!!!!!!!

hl

użrłwanie ptzez osoby wykonujące cąmnościzvłiagaae z obsługą świńodzieży

tvch czvnności.!!!!!! !

il

utrzvmrrwane świnie. i wviściamiz tvch pomieszczeń.!!!!!!

przy czytn szerokość
vryłożonychmat powinna byó nie mniejsza niż szerokośó danego wejścialub
w5rJścia, a długość- nie mniejsza niż L m, a także stale utrz5rm5nlanie tych mat w
stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środkadezynfekcyjnego,
jlsporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na
prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, otaz bieżące
aktualizowanie tego spisu,

k| zabezpieczenie urybiegu dla świńpodwójnym ogrodzeniem o wysokości
wlrnoszącej co najmniej 1r5 m, zut7ązanym na stałe z podłożem- w przypadkrr
utrzvmrłulania świńw gospodarstwie w srrstemie otwartvm:
ZAKFę
al

zwietzęcego !!!!!!!!!! w rozumieniu art. 3 pkt I w zlńaaku z art.2 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106912009 z dnia2I pażdziernika 2OO9 r.
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zvłierzęcego, nieprzezlaaczolaych do spożycia przez ludń, i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1774/2OO2 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zlxlierzęcego)
(Dz. Urz. UE L 3OO z I4.II.2OO9, str. I, z póżn. zrn.2)),nłanych dalej ,,produktami
uboczn5rmi pochodzenia zwietzęcego", pochodzących z dzików otaz materiałów i
przedmiotów, które moghr zostać skażone wirusem afrylrańskiego pomoru świń.

bl vrykon3rwania cz5rnności związanyctn z obsługą świńprzez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczvłv w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie
takich zwietząt.';

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Skierniewickiego
Załącznik:

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2OI8 t. zmieniające rozporządzenie w
sprawie środków podejmowanych w zwiaaka z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.(Dz. U z 2OI8 r.

poz. 360)
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