ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU
ŚWIŃ (ASF)
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Zwierzęta i gospodarstwo
ł muszą być zarejestrowane
w bazie ARiMR
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Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami

Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami
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Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
wyłożone przed wejściem do
budynków inwentarskich

L
Nie karm świń
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Pamiętaj o utrzymywaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji

Obserwuj stan zdrowia świń o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii
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APEL

do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo
szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną
bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.
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Szanowni Państwol

Obecnie na tereU'llie kraju występQ.8jezagrożenie rozprzestrzeniana
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jest wysoce

i zdrowia

potocznie zwanego A~~o
dla śwhi

śmiertelny

człowieka.

się wirusa

ASF powoduje

N~e jest niebezpieczny

ogromne

dla żyda

straty gospodarcze:

zagraża

można zmniejszyć

poprzez

polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.
Ryzyko wystąpienia

tej groźnej

stosowialnie następujących
- nie wprowadzanie

choroby

świń

zasad:

do gospodarstw zwierząt niewiadomego pochodzenia - lbJ®~
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- poddawanie nowo zakupionych świń kwarantannie,
- stosowanie

w

gospodarstwie

procedur

sanita mych

określanych

jako
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- nie wpuszczanie na teren gospodarstwa osób postronnych,
odkażanie bieżące sprzętu, pojazdów

dbałość

I

utrzvrnanie gospodarstwa w czystości,

o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie,

używanie osobnego

obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt.
Chorobę

przenoszą
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- obowiązuje

również
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oraz
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Dlatego pamiętaj:

zakaz karmlenia

świń

odpadami

kuchennvmi

resztkami

żywności,
Wojewódzki Inspektorat
tel.:

Weterynarii

ul. Na Stoku

(58) 302-32-52, fax: (58) 302-39-62, e-mail: wiw@gdElDsk.wiw.gov.pl,

50, 80-958

Gdańsk

www.gdansk.wiw.gov.pl

- zabezpiecz

gospodarstwc, również paszę

- po polowaniu

na zwierzęta

wll!lyi

odzież, a następnie

u

wypuerz

gospodarstwa utrzymującego

U

ściółkę przed dostępem

dzików,

łowne lub odłowie zwierząt dzikich dekładnie się
odczekaj 72 godzin zanim wejdziesz do

świnie,

- nie wnoś dziczymy ani części z dzików na teren gospodarstwa,
- nle LijiywaJj do śclelenła słomy, w której znaleziono dziki.

Posładacz zwierząt, który lauwazył ob,jawy nasuwające podejrzenie

choroby

zakaźnej zwierząt ma obowiązek zgłosić podejrzenie choroby właściwemu

dla

miejsca przebywania zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii albo la
pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospcdarstwem

właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego.
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