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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W NIDZICY

Witold Wojciechouski
Hodowcy trzody chlewnej

Naszznak:

PIW-Z-ZZ-5101-56l2Ol'/

.

Dot. sparwy.nr:

Szanowni Paristwo

pismo z dnia:

!

W zwi4zku wyst4pieniern 24.25,26,27,28,29,30 ogniska afrykafskiego pornoru 5wifi (asl) od momentu
wystqpowallia ASF w Polsce, a siedrniu ognisk w bie24cyrn roku w stadach:iwiri na terenie wojew6dztwa
podlaskiego
08.06.2017

-

i

lubelskiego oraz

z kolejnymi

przypadkarni stwierdzarria tej choroby u dzik6w

(

na dzieri

338 przypadk6w) Powiatowy l-ekarz Weterynarii w Nidzicy przypornina o stalym zagro2eniu

tq chorobq izwraca uwagg na koniecznoii skutecznego zabezpieczenia epizootycznego gospodarstwa, w
szczeg6lnoric i po przez:

-

szczelne ogrodzenie gospodarstwa,

zabezpieczenie budynku,

w kt6ryrn sq utrzymywane iwinie, przed

dostgpem zwierz4t dzikich

jak

i

dornowych,

wydzielcnie nrie.isce do skladowania 6rodk6w odka2a.j4cych, zabezpiecz-one przed dostgpern os6b
postrorrlych,

-

posiadanie 6rodk6w odkaZa.j4cych w ilo6ci niezbgdnej do przeprowadzerr ia doraZnego odka2ania,
bieZ4ce oczyszczanie i odka2anie narzgd,zi oraz sprzgtu wykorzystywanego do obslugi Swiri,

kategoryczny zakaz wwoLenia, wnoszenia na teren gospodarstwa, w kt6rlm utrzyrnywane s4 Swinie,
zwtok dzik6w, tusz dzik6w. czgSci tusz dzik6w, sprzgtu mog4cego mied kontakt z dzikami,

-

nie wykonywanie czynnoSci zwi4zanych z obslug4 Swiri przez osoby, kt6re w ci4gu ostatnich.
72 godzin uczestniczyly w polowaniacl.r,

-

zwalczanie gryzolti,
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-

zabezpieczenie paszy i Sci6lki przed dostQpem dzik6w i gryzoni,

dokumentowanie pochodzen ie paszy,
zabezpieczenie

\

Inat) odkaTajEcc.

prowadzenie rejestrLr 6rodkciw transpoftu, kt6re wje2d2aj4 na teren gospodal'stwa, oraz rejestru welSi
os6b do pomieszczeri, w kt6r'ych s4 utrzynrywane Swinie;

odka2anie k6l pojazd6w wjeZdlajqcych na teren gospodarstwa,

,

zapewnienie, aby osoby maj4ce kontakt ze Swirriami w gospodarstwie nie utrzymywaly wlasnych (wiri
poza tym gospodarstweln oraz nie zajmowaly sig dodatkowo obslugq Swiri w innych gospodarstwach,

-.

stosowanie przez osoby ma.iqce kontakt

z dzikani Srodk6w higieny niezbgdnych do ograniczenia

ryzyka szerzenia sig asf, w tyrn odka2ania r4k i obuwia,

-

zakaz wej6cia do budynk6w, w kt6rych s4 utrzymywane Swinie os6b postronnych,

posiadanie odzie2y i obuwia przeznaczonego tylko do obowi4zkowego ttZycia w gospodarstwie,
zabezpieczenie obornika

-

biezqce prowadzenie ksiggi rejestracj

i$wiri, szczeg6lowe dane pochodzenia Swiri wprowadzanych do

gospodarstwa

-

posiadanie prowadzonej na bie2qco ewidencji leczenia

zwierz4t

zapisy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy prz.ypomina o obowiqzku dokonywania aktualizacji stanrr (wiri

w

ksigdze rejestracj

zwierz4t

-

i iw

Agencji RestrLrkturyzacj

ii

Modernizacji Rolnictwa. W przypadku zakupu

i

pochodzi6 z

lub

podejrzenia

Swinie musz4 byd oznakowane, posiada6 wyrragane 6wiadectwo zdrowia

pewnego 2r6dlalgospodarstwa,

a ka|dy

przypadek zwigkszonych padni96 Swifi

wyst4pienia choroby zaka2nej w stadzie 6wiri naleZy zglosi6 do lekarza weterynarii wolnej praktyki i do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy.
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