Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Strefa żółta (obszar ochronny)

 W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:
Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w
świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie
wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 Poza granice Polski:
Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:







muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed
przemieszczeniem lub od urodzenia,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed
przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej
(obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu
laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu
klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów
klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia
świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi
również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach
zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku wystąpieniem
ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze
zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z
wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach
powiatowego
lekarza
weterynarii
lub
Wojewody),
obowiązuje
bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez
okres:
- 40 dni – w obszarze zapowietrzonym,
- 30 dni – w obszarze zagrożonym.
 Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza
weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z
gospodarstwa,
 Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw
położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać
u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do
skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru
zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

