
Strefa czerwona – obszar 
objęty ograniczeniami 



Na terenie obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) 
zakazuje się:

• dokarmiania dzików

• prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, 
z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących     
w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność

• organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń

• prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym 
gospodarstwie



Zasady przemieszczania świń w granicach obszaru objętego 
ograniczeniami (ze strefy czerwonej do czerwonej)

• należy uzyskać pozwolenie na przemieszczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego 
miejscowo dla gospodarstwa pochodzenia świń!!!!! (pozwolenie musi być poprzedzone złożonym 
wnioskiem)

• przemieszczenie świń następuje bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni 

• świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem,

• zostało wystawione świadectwo zdrowia 



Dopuszczalne jest przemieszczenie świń poza obszar czerwony 
po spełnieniu następujących warunków:

• należy uzyskać pozwolenie na przemieszczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego 
miejscowo dla gospodarstwa pochodzenia świń!!!!! (pozwolenie musi być poprzedzone złożonym 
wnioskiem)

• świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających 
przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia

• w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego 
ograniczeniami lub zagrożenia

• w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem 
negatywnym lub pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym kontrolom co najmniej  w odstępie 
4 miesięcy

• świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem

• zostało wystawione świadectwo zdrowia



Dozwolone jest przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami 
(strefa czerwona) przez 7 dni od dnia otrzymania negatywnego wyniku 

badania laboratoryjnego w kierunku ASF. 



Identyfikacja i rejestracja zwierząt w obszarze objętym 
ograniczeniami (strefa czerwona) 

Należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 2 dni:

• zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia

• ubój zwierzęcia gospodarskiego

Zgłaszanie świń urodzonych – w terminie 2 dni od dnia oznakowania 

(do 32 dni od daty urodzenia). 



Bioasekuracja w obszarze objętym ograniczeniami 
(strefa czerwona)

Nakazuje się:

• wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
- wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed 
wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub 
pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub 
wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m 
- wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym 
szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż 
obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa – a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego

(Zamiast mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach  mogą być niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie 
zapewniającym utrzymywanie skuteczności  działania środka dezynfekcyjnego lub są zapewnione urządzenia 
zapewniające skuteczną dezynfekcję.)

• uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie

• wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni



Program monitorowania i zwalczania gryzoni:

• należy gromadzić paragony lub faktury potwierdzające zakup trutek na gryzonie, 

• należy zakupić lub wykonać samodzielnie stacje deratyzacyjne, 

• zaleca się przeprowadzanie przeglądów stacji nie rzadziej niż co 2 tygodnie a w okresie 
wzmożonej migracji gryzoni (wrzesień – listopad) nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

• zaleca się wyłożenie stacji na zewnątrz budynków, natomiast wewnątrz można wyłożyć pułapki 
mechaniczne na gryzonie. 



W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zakazuje się:

• karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub 
obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu 
unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu 
niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

• wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla 
zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę 
słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub 
składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej 
wykorzystaniem. 



Bioasekuracja w obszarze objętym ograniczeniami 
(strefa czerwona)

Ponadto w strefie czerwonej obowiązują wszystkie zasady

bioasekuracji, które do tej pory należało stosować 

w strefie wolnej (białej)! 


