PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).
- dla rolników i podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz
dla myśliwych na terenie województwa podlaskiego.

Objawy ASF

Sposób
rozprzestrzeniania się
choroby:
Postępowanie
posiadacza zwierząt w
związku z
podejrzeniem
wystąpienia lub
wystąpieniem ASF:

Zasady bioasekuracji
(ważniejsze):

 gorączka 40 - 42°C i powyżej,
 wybroczyny i przekrwienie skóry,
 krwawa biegunka,
 osłabiony apetyt,
 nagłe upadki świń w stadzie.
Uwaga: może wystąpić kilka lub tylko jeden z wymienionych
objawów, jak również brak wyraźnych objawów choroby w
jej początkowej fazie.
 przez kontakt bezpośredni z zakażonym materiałem
(zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta),
 poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z
nieznanego źródła (nielegalny obrót),
 za pośrednictwem dzików – w środowisku ich bytowania,
 wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w
gospodarstwach.
 natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków
zachorowań i padnięć świń,
 zabezpieczenie chorych zwierząt i pomieszczeń – do czasu
przybycia lekarza weterynarii.

 zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików
(ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwentarskie),
 zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed
dostępem dzików (stogi, bele),
 maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń
inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed
dostępem zwierząt domowych,
 używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach
dla świń,
 zwalczanie gryzoni i owadów,
 dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze
świniami,
 codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz
prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i
produkcyjnych.

Podstawowe zakazy
obowiązujące w
gospodarstwach
utrzymujących świnie:

Odszkodowania:

Sposób postępowania
myśliwego z tuszą
dzika po polowaniu lub
odstrzale sanitarnym:

Sposób postępowania
myśliwego w zakresie
zabezpieczenia
środków transportu do
przewożenia
odstrzelonych dzików:

 zakaz używania zlewek i odpadów gastronomicznych do
karmienia świń,
 zakaz wstępu do pomieszczeń inwentarskich osób
postronnych,
 zakaz wprowadzania i wyprowadzania świń bez
powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii (badania,
pozwolenia, świadectwa zdrowia).
Odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej przysługuje
za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu
powiatowego lekarza weterynarii albo za takie zwierzęta
padłe w wyniku zastosowania nakazanych zabiegów w
związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej. Jednakże
odszkodowanie może nie być przyznane jeżeli posiadacz
zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków wynikających z
przepisów prawa, np. wprowadził do gospodarstwa świnie w
sposób nielegalny, nie zarejestrował siedziby stada w systemie
IRZ AR i MR itp.
 unikanie patroszenia dzików w łowisku, a jeśli tak, to z
zachowaniem obowiązujących zasad bioasekuracji,
 zachowanie obowiązujących zasad bioasekuracji w czasie
przewożenia tusz dzików i ewentualnie patrochów z miejsc
polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych
dzików,
 możliwość pobierania próbek przez myśliwych do badania
serologicznego (w przypadku dzików niewykazujących
żadnych objawów chorobowych).
 odpowiednie przystosowanie środków transportu tusz (np.
plastikowe pojemniki umożliwiające przeciąganie tusz),
 zabezpieczenie punktu przetrzymywania tusz w maty
dezynfekcyjne i urządzenia do mycia i dezynfekcji,
 na terenie punktu – wyznaczone i przystosowane oraz
oznaczone miejsce do patroszenia dzików,
 zachowanie odpowiednich zasad przetrzymywania
odstrzelonych dzików w kontenerach chłodniczych,
 tusze odstrzelonych dzików i patrochy podlegają
oględzinom oraz badaniu próbek pobranych przez
urzędowego lekarza weterynarii,
 przestrzeganie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek
do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.
PODLASKI
WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Akty prawne:
1) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 8
(t. j. Dz.U z 2014 r. poz. 1539 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. z 2017 r. poz. 625);

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 711, ze zm.).

