
Obszar objęty ograniczeniami I – kolor niebieski na mapie (OCHRONNY)

na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego

na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie

wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

W ramach programu posiadacze świń są obowiązani:

-   do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń;

-  do  informowania  urzędowego  lekarza  weterynarii  o  każdym  przypadku  padnięcia  świni  w

gospodarstwie - 65 572 16 85

-   do  niezwłocznego zawiadomienia  organu Inspekcji  Weterynaryjnej  albo  najbliższego  podmiotu

świadczącego  usługi  z  zakresu  medycyny  weterynaryjnej  albo  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta

miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF. 

Ubój świń w gospodarstwie (ubój na użytek własny) - pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w

tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto gdy: 

1) zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń 

2) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu. 

Próbki  do  badania  laboratoryjnego  w  kierunku  ASF  pobiera  się  przy  przeprowadzaniu  badania

przedubojowego świń  albo badania  poubojowego mięsa  z  tych świń  –  w przypadku gdy istnieje

podejrzenie wystąpienia ASF. 

Pobieranie próbek od dzików:

-  z  każdego znalezionego martwego dzika,  w tym ze  zwłok dzików ulegających autolizie  oraz od

dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych, 

-  od każdego dzika  odstrzelonego,  dostarczonego do położonego na tym obszarze  punktu skupu

dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji

Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. 

Myśliwi, pracownicy Służby Leśnej i Straży Granicznej oraz osoby mające kontakt z martwymi dzikami

mają obowiązek zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej faktu znalezienia zwłok dzików

Każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany do położonego na tym

samym  obszarze  punktu  skupu  dziczyzny  lub  zakładu  obróbki  dziczyzny,  lub  innego  zakładu

nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub

skóry dzików. 

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się dokarmiania dzików.


