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Wymagania weterynaryjne obowi^zuj^ce hodowcow trzody chlewnej 
od dnia 28 lutego 2018 roku * 

1. Utrzymywac swinie w odr^bnych zamknJQtych pomieszczeniach, w ktorych 
utrzymywane tyiko swinie, maĵ cych oddzielne wejscia oraz niemajqcych bezposredniego 
przejscia do innych pomleszczeh, w ktorych sq utrzymywane inne zwierzQta kopytne. 

2. Zabezpieczyc budynek, w ktorym s^ utrzymywane swinie przed dost^pem zwierzgt wolno 
zyjqcych oraz domowych (dzikijisy, ptaki, gryzonie, psy, koty). 

3. Karmic swinie paszq zabezpieczong przed dostQpem zwierzqt wolno zyjqcych 
(przechowywang w zamkniQtych pomieszczeniach). 

4. Wykonywac czynnosci zwiqzane z obstugg swih wytqcznie w swoim gospodarstwie. 

5. Podczas czynnosci zwiazanych z obstugg swih uzywac odziezy ochronnej oraz obuwia 
ochronnego przeznaczonego wyt^cznie do wykonywania tych czynnosci. 

6. Przed rozpoczQciem czynnosci zwiazanych z obstugg swih myc i odkazac r̂ ce oraz 
oczyszczac i odkazac obuwie. 

7. Na biezgco oczyszczac i odkazac narz^dzia oraz sprz^t wykorzystywane do obstugi swih. 

8. Przed wejsciami do pomieszczeh, w ktorych sg utrzymywane swinie, i wyjsciami z tych 
pomieszczeh wytozyc maty dezynfekcyjne, ktorych szerokosc powinna bye nie mniejsza 
niz szerokosc danego wejscia lub wyjscia, a dtugosc - nie mniejsza niz 1 m, a takze stale 
utrzymywac te maty w stanie zapewniaj^cym utrzymanie skutecznosci dziatania srodka 
dezynfekcyjnego (maty muszg pozostawac stale nas^czone srodkiem). 

9. Sporzadzic spis posiadanych swih, z podziatem na prosi^ta, warchlaki, tuczniki, lochy, 
loszki, knury i knurki, oraz na biez^co go aktualizowac. 

10. Prowadzic rejestr wejsc osob do pomieszczeh, w ktorych sg utrzymywane swinie, oraz 
rejestr srodkow transportu do przewozu swih wjezdzaj^cych na teren gospodarstwa. 

11. W przypadku utrzymywania swih w gospodarstwie w systemie otwartym - wybieg dia 
swih zabezpieczyc podwojnym ogrodzeniem o wysokosci wynoszqcej co najmniej 1,5 m, 
zwiqzanym na state z podtozem. 

12. Przestrzegac zakaz wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym s^ 
utrzymywane swinie, zwtok dzikow, tusz dzikow, czQsci tusz dzikow i produktow 
ubocznych pochodzenia zwierzQcego, pochodz^cych z dzikow oraz materiatow 
i przedmiotow, ktore mogty zostac skazone wirusem afrykahskiego pomoru swih. 

13. Przestrzegac zakazu wykonywania czynnosci zwiqzanych z obstugq swih przez osoby, ktore 
w ciggu ostatnich 72 godzin uczestniczyty w polowaniu na zwierz^ta towne lub odtowie 
takich zwierzqt. 

podstawa prawna; rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w spi:fiwie 
srodkow podejmowanych w zwiqzku z wystqpieniem qfrykanskiego pomoru swin (tekst jf 
z dnia 16stycznia 201 Sr., Dz. U. z 2018r. poz. 290) 


