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Likwidacja ogniska ASF
 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.  w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie
(ognisko ASF) wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną działań mających na celu:

jak najszybszą likwidację ogniska,
ustalenie źródła choroby,
ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów, np.
rzeźni).

W przypadku stwierdzenia ogniska ASF, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane są m. in.
następujące działania:

wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a
ich zwłoki zniszczone;
zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń oraz
wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF i nie
mogą zostać odkażone;
gospodarstwo,  w  którym  stwierdzono  ASF  podlega  oczyszczaniu  i  dezynfekcji  przy  użyciu
odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do
wirusa ASF (więcej informacji o dezynfekcji znajdziesz tutaj).

Po  zakończeniu  wszelkich  niezbędnych  działań  musi  minąć  odpowiednio  długi  okres,  zanim  w
gospodarstwie ponownie będą mogły  być umieszczone pierwsze świnie  (co najmniej  40 dni  od dnia
zakończenia oczyszczania i dezynfekcji).

Obszary: zagrożony i zapowietrzony

Wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony
(sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony). Gospodarstwo utrzymujące świnie, położone 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, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze
zapowietrzonym może zostać skrócony do 30 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z
instrukcją  diagnostyczną,  intensywnych  programów  pobierania  próbek  i  badań  tych  próbek
wykluczono chorobę,
30  dni  -  w  obszarze  zagrożonym,  przy  czym zakaz  wywozu  świń  z  gospodarstw  w  obszarze
zagrożonym może zostać skrócony do 21 dni,  jeżeli  na podstawie przeprowadzonych zgodnie z
instrukcją  diagnostyczną,  intensywnych  programów  pobierania  próbek  i  badań  tych  próbek
wykluczono chorobę.

Po  upływie  ww.  okresów  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.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000754
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000754
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Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko ASF, spełniający wymagania weterynaryjne (w tym z
zakresu identyfikacji i rejestracji świń) otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w

związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej. Więcej o zapomogach, odszkodowaniach i nagrodach
związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt można przeczytać tutaj.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/odszkodowanie-i-zapomoga-ze-srodkow-budzetu-panstwa

