
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnia 19 tistopada
2OL9 r. w sprawie zagroienia stad trzody chlewneJ afrykaf,skim pomorem Swifi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierhoniowie informuje o zdecydowan).rn
wzroScie zagroLenia wyst4pienia afrykanskiego pomoru Swin na terenie wojewodztwa
dolnoSl4skiego oraz powiatu dzierhoniowskiego w zwiazku z ci4glyrn rozprzestrzenianiem
sie choroby na terenie kraju, zatowno u dzikow, jak rowniez u trzody chlewnej,
a w szczegolnoSci rvyst4pienia w ostatnim czasie przypadk6w zakaflenia dzik6w
w powiecie wschowskim i nowosolskim w wojew6dztwie lubuskim.

Od pocz4tku 2019 r. stwierdzono w kraju 48 ognisk u trzody chlewnej i 1972
przypadki u dzikow na terenie wojewodztwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego,
warminsko-mazurskiego, podkarpackiego i lubuskiego.

Afrykanski pomor Swin (ASF) jest nieuleczaln4 chorobA wirusowa wystepujaca
v,ryL4cznie u swin i dzikow, Choroba rwyliJe przebiega w stadzie bardzo gwaltownie,
z objawami gorqczkr krwotocznej, bardzo licznymi wybroczynami i wylewami krwawymi
na skorze, dusznoSci4, pienistym lub krwawlrn wyplywem z nosa, czgsto krwaw4
biegunk4 i SmiertelnoScia dochodz4c4 do 100 o/o. Do zakahen dochodzi poprzez
bezpoSredni kontakt z choryrni Swiniami lub dzikarni oraz za poSrednictwem zakahonej
paszy, Sciolki, Srodkow transportu, sprzgtu do obslugi rwierzqt, jak rownie? irywnoilct
wyprodukowanej z migsa wieprzowego.

W rwiqzkrt ze znacznyrn wzrostem zagroieniem przentesienia choroby na obszar
wojewodztwa dolnoSl4skiego wszyscy hodowcy trzody chlewnej, w celu ochrony wlasnych
stad przed zakay',eniem i niedopuszczenia do rozprzesftzertiania siE choroby, zobowiryani
sa do bezwzglgdnego stosowania zasad bioasekuracji wynikaj4cych z obowiryuj4cych
przepisow, aw szczegolnoSci nastgpuj4cych, nakazow i zakazow:

1) nakaz karmienie Swin pasza" zabezpieczorua. przed dostgpem rwierz4t wolno
ityj1cyc}:,,

2) nakaz prowadzenie rejestru Srodkow transportu do przewozv swiA
wjeid2ajacych na teren gospodarstwaoraz rejestru wejSi osob do pornieszczei,
w ktorych s4 utrzym)rwane Swinie,

3) nakaz zabezpieczerare bud5mku, w ktorym s4 utrz5rmyvvane Swinie, przed
dostgpem ztxierzqt wolno iryjacyclt oraz dornowych,

4) nekaz utrzymywania Swin w odrgbnych, zarnknietych pornieszczeniach,
w ktorych sq utrzymywane tylko Swinie, maj4cych oddzielne wejScia oraz
niemaj4cych bezpoSredniego przejScia do innych pornieszczen, w ktorych s4
utrzymywane inne zwier zeta kopytne,

5) nakaz wykonywania czynno$ci mviqzanych z obslug4 Swin wyl4cznie przez
osoby, ktore wykonuj4 te czynnoSci tylko w danym gospodarstwie,

6) nakaz stosowania przez osoby wykonuj4ce czynnoSci zwiapane z obsluga Swin,
przed rozpoczgciern tych czynnoSci, Srodkow higieny niezbgdnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia sig afrykanskiego pomoru Swin, w tym mycia
i odka2ania rak oraz oczvszczanie i odka2anie obuwia.

7) nakaz bie24cego oczyszczanie i odkazanie narzedzi
wykorzysty.rvanych do obslugi Swin,

oraz sprzgtu

8) nakaz uzywania przez osoby wykonuj4ce czynnoSct ntriazane z obslug4 Swin
odzieiry ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyL4cznie do
wykonwvania tych cz5rnno Sci,



9) nakaz wyLo|enia mat dezynfekryjnych przed, wejSciami do pomieszczett,
w ktorych s4 utrzymJrwane Swinie, i wyjSciami z tycin pomieszczen, przy cryrn
szerokoSi wyloionych mat powinna byi nie mniejsza niz szerokoSi danego
wejScia lub wyjScia, a dlugoSi nie mniejsza ntz 1 m, a takLe stale
utrzymywanie tych mat w stanie zapewniajacym utrzymanie skutecznoSci
dziaTania Sro dka dezynfekcyj ne go,

IO) nakaz sporz4dzenie przez posiadaczy swin spisu posiadanych swid,
z podzialem na prosigta, warchlakj, tuczniki,lochy, loszki, knury i knurki, oraz
bie2qce aktualizowanie tego spisu,

rr) nakaz zabezpieczenia wybiegu dla Swin podwojnym ogrodzeniem o wysokoSci
wynoszacej co najmniej 1,5 m, zwrryanyrn na stale z podLo2em - w przypadku
utrrymywania Swin w gospodarstwie w systemie otwartym,

r2)zakaz wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym s4 utrzymywane
Swinie, nxftok dzikow, tusz dzikow, czgsci tusz dzlkow oraz innych produktow,
materialow i ptzedmiotow, ktore mogly zosta6, ska2one wirusem afrykanskiego
pomoru Swin,

13) zakaz wykonywania czynnoSci zwiry,anycl:_ z obslug4 Swin przez osoby, ktore w
ciqgu ostatnich 72 godzin uczestniczyly w polowaniu na mvierzqta lowne lub
odlowie takich zurierzat.

Hodowcy trzody chlewnej zobowiapanl s4 do niezurlocznego zgLaszania
zachorowania u Swin, w szczegolnoSci przebiegaj4cych z wysok4 gorqczkq i innymi
charakterystycznymi dla tej choroby objawami oraz upadkow swin do najbliz szej lecznicy
dla nxierz4t lub Powiatowego Inspektoratu weterynarli w Dzierzoniowie.

Ze wzglgdu na to, 2e dziki sa bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu sig
wirusa na danym obszatze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczegoln4
ostro2noSi powinni zachowai mySliwi uczestniczacy w polowaniach na te zwierzgta.
MySliwi powinni przestrzegac zasad, bioasekuracji w czasie polowania oraz unikai
wchodzenia do chlewni lub wykonyr,vania prac zwtqzanych z obslug4 swin minimum
przez 72 godziny od zakonczenia polowania.

Bardzo istotn4 sprawa w zapobieganiu rozprzestrzeniania
zgLaszanie padtych dzikow przez mysliwych, pracownikow sluZb
takie rurloki znalazL do powiatowego rekarzaweterynarii.

sig choroby jest szybkie
leSnych i kazdego, kto

w zwnzku z sytuacj4 epidemiolo gicznq w zakresie choroby Inspekcja
weterynarlina pobiera proby od kazdego padlego w lowisku oraz odstrzelonego chorego
dzika, w tym tov,mieL od dzikow zabitych podczas wypadkow drogowych i innych
zdarzen.

Dodatkowe informacje moLna uzyskai w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Dzietzoniowie, ul Batalionow chlopskich 7 lub pod tel. Nr 74g3 r2gog | 748a246sr.
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