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             Szanowni Państwo ! 
 
      W związku wystąpieniem pierwszego i drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (asf) u dzików na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego ( Skrzypki, gm. Kalinowo, powiat ełcki oraz gm. Płoskinia, 

powiat braniewski), 103 ognisk ASF w stadach świń od momentu wystąpienia ASF w Polsce na terenie 

województwa podlaskiego i lubelskiego oraz z kolejnymi przypadkami stwierdzania tej choroby u dzików                    

( na dzień 19.11.2017 – 614 przypadków w tym 2 ogniska w powiecie legionowskim, gmina Nieporęt oraz 

gmina Jabłonna) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przypomina o stałym zagrożeniu tą chorobą i 

zwraca uwagę na konieczność skutecznego zabezpieczenia epizootycznego gospodarstwa, w szczególności po 

przez: 

-   szczelne ogrodzenie gospodarstwa,  

 zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt dzikich jak i 

domowych, 

 wydzielenie miejsce do składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych, 

 posiadanie środków odkażających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania,  

 bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń, 

 kategoryczny zakaz wwożenia, wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, 

zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików, sprzętu mogącego mieć kontakt z dzikami, 
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 nie wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 

72 godzin uczestniczyły w polowaniach, 

 zwalczanie gryzoni, 

 zabezpieczenie paszy i ściółki przed dostępem dzików i gryzoni, 

 dokumentowanie pochodzenie paszy, 

 zabezpieczenie w maty odkażające, 

 prowadzenie rejestru środków transportu, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść 

osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie; 

 odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa, 

 zapewnienie, aby osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń 

poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach, 

 stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka 

szerzenia się asf, w tym odkażania rąk i obuwia, 

 zakaz wejścia do budynków, w których są utrzymywane świnie osób postronnych, 

 posiadanie odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie, 

 zabezpieczenie  obornika 

 bieżące prowadzenie księgi rejestracji świń, szczegółowe dane pochodzenia świń wprowadzanych do 

gospodarstwa 

-   posiadanie prowadzonej na bieżąco ewidencji leczenia zwierząt – zapisy 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przypomina o obowiązku prawidłowego oznakowania świń, 

dokonywania aktualizacji stanu świń w księdze rejestracji i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.  

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż naruszenie przepisów 

związanych z powyższymi obowiązkami, może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z               

art. 85 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U z 2017 poz. 1855).                         

W przypadku zakupu zwierząt – świnie muszą być oznakowane, posiadać wymagane świadectwo zdrowia 

i pochodzić z pewnego źródła/gospodarstwa, a każdy przypadek zwiększonych padnięć świń lub 

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej w stadzie świń należy zgłosić do lekarza weterynarii wolnej 

praktyki i do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy.  
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