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Nasz Znak:

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie na podstawie decyzjiwykonawczej Komisji (UE)

2020/451 z dnia 26 marca 2020 r. zmieniajqcej załqcznik do decyzji wykonawczej 20U/709/UE w

sprawie środkow kontroli w zakresie zdrowia zwierzqt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

w niektorych państwach członkowskich informuje ,że w wyniku powyższej zmiany obszar Rminv

Rudna i gminv Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim został włączony do obszaru

ochronnego ( tj. strefy podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują przypadki, ani ogniska ASF).

W związku z powyższym na obszarze ochronnym stosownie do rozporządzenia Ministra

Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 6 maja żOI5 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuie sje:

1)utrzymywa nie świń w gospoda rstwie:
a)w sposob wykluczajqcy kontakt ze zwierzętamiwolno żyjqcymi i ze zwierzętami domowymi,
b)w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których sq utrzymywane tylko świnie, majqcych

oddzielne wejścia oraz niemajqcych bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w ktorych
sq utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2)sporzqdzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki,
tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżqce aktualizowanie tego spisu;

3)karmienie świń pqszq zabezpieczonq przed dostępem zwierzqt wolno żyjqcych oraz domowych;
4 )wyłoż e n i e m a t d e zy nf e kcyj ny ch od p ow i e d n i o p rz e d :

a)wejściami do gospodarstwa, w ktorym sq utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa
oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których sq utrzymywane świnie, i
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wyjŚciami z tych budynkow lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna byc
nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1, m,

b)wjazdami do gospodorstwa, w ktorym sq utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa,
przy czym szerokoŚĆ wyłoŻonych mat powinna byĆ nie mniejsza niż szerokość wjazdow i
wyjazdow, a długoŚć - nie mniejsza niż obwod największego koła środka tronsportu
wjeżdżajqcego lub wyjeżdżajqcego z tego gospodarstwa ( lub niecki dezynfekcyjne utrzymywane
w stanie zopewniajqcym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub sq
stosowane urzqdzenia zapewniajqce skutecznq dezynfekcję ),

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniajqcym utrzymanie skuteczności działania
środ ka d e zy nfe kcyj n e g o;

4a)wykonywanie czynności zwiqzanych z obsługq świń wyłqcznie przez osoby, które wykonujq te
czynności tylko w danym gospodarstwie;

S)stosowanie przez osoby wykonujqce czynności zwiqzane z obsługq świń, przed rozpoczęciem tych
czynnoŚci, Środkow higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego
pomoru Świń, w tym mycie i odkażonie rqk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6)bieżqce oczyszczanie iodkażanie norzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
7)używanie przez osoby wykanujqce czynności zwiqzane z obsługq świń odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego przezngczonego wyłqcznie do wykonywania tych czynności;

8)prowodzenie rejestru środków tronsportu do przewozu świń, poszy lub produktów ubocznych
pochodzeniazwierzęcegowrozumieniuart.3pktlwzwiqzkuzart.2ust,2rozporzqdzenia
Porlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżajqcych na teren gospodarstwa oroz
rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których sq utrzymywane świrlie;

9)uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynkow, w których sq utrzymywone
świnie;

10)wdrożenie programu monitorowania i zwolczania gryzoni;
l1)oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które
były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym.

zakazuie sie:
l-)wnoszenia i wwożenio na teren gospodarstwo, w ktorym sq utrzymywane świnie, zwłok dzików,

tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzqcych z
dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ofrykańskiego
pomoru świń;

2)wykonywania czynności zwiqzanych z obsługq świń przez osoby, ktore w ciqgu ostotnich 72
godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierzqt.

j)karmienia świń zielonkq lub ziarnem pocłtodzqcymi z obszaru objętego ograniczeniami lub
obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia
wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dlo dzików co
najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

4)wykorzystywania w pomieszczeniach, w ktorych sq utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla
zwierzqt pochodzqcej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę
słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub
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składowano w miejscu niedostępnym dla dzikow co najmniej przez 90 dni przed jej
wykorzystaniem;

W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym dopuszcza się ubój trzody chlewnej na

uŻytek wtasny pod warunkiem , że byłe one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez
30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt zglasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubinie zamiar uboju co
najmniej na24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa,
Świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu a mięso pozyskane w wyniku uboju tych
Świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca połozonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza
weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24
godziny przed przemieszczeniem tych świń.

Posiadacz Świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w
gospodarstwie potożonym na obszarze ochronnym,

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zglaszac do Biura Powiatowego
ARiMR w ciągu ż4h od zdarzenia.
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Otrzymują :

1.Urząd Miejski w Lubinie

2.Urząd Gminy w Lubinie

3.Urząd Gminy w Rudnej

4.IJrząd Miasta i Gminy w Ścinawie
5.Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie

6.Rada Powiatowa DlR Powiatu Lubińskiego

7.Biuro Powiatowe ARiMR w Lubinie

8.ala

Do wiadomości:

1.Starostwo Powiatowe w Lubinie
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