
WYMAGANIA 

DLA GOSPODARSTW 

UTRZYMUJĄCYCH 

ŚWINIE



1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną

przed dostępem zwierząt wolnożyjących 

(oraz domowych)



2. Zabezpieczenia budynku, w którym są 

utrzymywane świnie, przed dostępem 

zwierząt wolno żyjących oraz domowych





3. Zabezpieczenie wybiegu dla świń 

podwójnym ogrodzeniem

o wys. min. 1,5 m – w systemie otwartym*



4. Utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych 

pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko 

świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających 

bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w 

których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne 



5. Wykonywania czynności związanych z obsługą 

świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te 

czynności tylko w danym gospodarstwie.

6. Mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i 

odkażanie obuwia.

7. Używania przez osoby wykonujące obsługę świń 

odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego 

wyłącznie do wykonywania tych czynności.

8. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz 

sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.



9. Wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed 

wejściami i wyjściami do/z pomieszczeń, w 

których są utrzymywane świnie, przy czym 

szerokość wyłożonych mat powinna być nie 

mniejsza niż szerokość danego wejścia lub 

wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a 

także stałe utrzymywanie tych mat w stanie 

zapewniającym utrzymanie skuteczności 

działania środka dezynfekcyjnego







11. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu 

posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, 

tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące 

aktualizowanie tego spisu.

12. Prowadzenia rejestru środków transportu do 

przewozu świń lub pasz lub ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren 

gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w 

których są utrzymywane świnie 



13. 

Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren

gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,

zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i

pochodzących z dzików produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i

przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem

ASF



14. 

Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą 

świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin 

uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub 

odłowie takich zwierząt



15. 

Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem

pochodzących z obszaru objętego

ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że

tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu

unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w

miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez

30 dni przed ich podaniem świniom



16. 

Zakaz 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 ASF lub składowano w

miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej

przez 90 dni przed jej wykorzystaniem



17. Program monitorowania

i zwalczania gryzoni



O czym jeszcze należy

pamiętać?

Każde stado świń powinno posiadać 

decyzję uznającą je za urzędowo 

wolne od wirusa choroby Aujeszkyego-

jeżeli nie posiada, należy zgłosić się do 

właściwego PLW



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

 Należy terminowo zgłaszać oznakowanie, 

urodzenia oraz przemieszczenia świń do Biura 

Powiatowego ARiMR



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

Należy na bieżąco prowadzić Księgę 

Rejestracji Świń



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

 W gospodarstwie musi znajdować się dokumentacja 

weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i 

przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych

(dokumenty od lekarza weterynarii opiekującego się 

stadem)



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

 Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane 

są zwierzęta, powinny znajdować się 

tablice z napisem 

"Osobom nieupoważnionym

wstęp wzbroniony„



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

 W gospodarstwie musi znajdować się dokumentacja 

weterynaryjna dotycząca padłych zwierząt.



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

 Świnie wprowadzane do 

gospodarstwa muszą zostać 

zaopatrzone w 

świadectwo zdrowia. 



O czym jeszcze należy 

pamiętać?

 Należy przestrzegać zakazu 

żywienia świń odpadami 

gastronomicznymi lub materiałem 

paszowym zawierającym odpady 

gastronomiczne.



DODATKOWE WYMAGANIA 

DLA GOSPODARSTW 

UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE 

W OBSZARACH OBJĘTYCH 

OGRANICZENIAMI I, II, III

OBSZARY ASF



Wyłożenia mat dezynfekcyjnych lub niecek 

dezynfekcyjnych lub urządzeń 

zapewniających skuteczną dezynfekcję 

przed wjazdami i wyjazdami 

do i z gospodarstwa.



Wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed 

wejściami i wyjściami z gospodarstwa.



Wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed 

wejściami i wyjściami z gospodarstwa.



Ponadto należy zgłaszać do właściwego 

miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii 

każdy przypadek:

1. PADNIĘCIA ŚWINI,

2. UBOJU ŚWINI NA UŻYTEK WŁASNY, 

co najmniej 7 dni przed ubojem.



OBSZARY ASF I, II

Wymagania dla gospodarstw, z których 

świnie będą przemieszczane poza 

obszar objęty ograniczeniami (strefę)



Gospodarstwo powinno posiadać 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

- zaakceptowany przez urzędowego 

lekarza weterynarii,

- ważny 1 rok



W gospodarstwie musi znajdować się 

ogrodzenie ochronne okalające co najmniej 

pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie

oraz budynki, w których przechowuje się 

paszę i ściółkę.



Należy posiadać

Pozwolenie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii

- należy skontaktować się telefonicznie z 

właściwym miejscowo Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii (pozwolenie jest 

ważne do 15 dni)



W razie pytań i wątpliwości należy 

kontaktować się w Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii.


