INFORMACJA
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2021/605. Stanowi on podstawq do mo2liwosci dokona]lia przemieszczei swin z
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Warunkiem wdro2enia skutecznej bioasekuracji

,,P1an bezpieczefistwa biologicznego dla gospodarstw
utrzl,rnuj acych swinie w liczbie 300 sztuk sredniorocznie, nie zatrudniaj4cych
pracownik5w do obsiugi zwierz4t, i produkcji pasz spoza gospodarstwa"'
Wz6r dokumentu ,,Plan bezpieczeistwa biologicznego d1a gospodarstw
utrzyrnuj4cych Swinie w liczbie powyLej 300 sztuk Sredniorocznie "
w],tyczne dotycz4ce praktycznego wdta2aria zasad spelniania wynagan

. Wz6r dokumentu
.
.

bioasekuracji w gospodarstwach utrz5T nujacych swinie zgodnie
wl,rnaganiamize1,4cznlkaIIRWK20211605zdniaTk\Tietnia2021'

z

ustanawiajace go szczeg6lne Srodki zwalczania afryka:iskiego pomoru swiir.

Nale2y podkreSlle, 2e wzory niniejszych dokumentow maj4 charakter pogl4dowy, co
oznacza, 2e inne wczeSniejsze plany sporz4dzole ptzez producentow Swin' a
odpowiadaj4ce wlrnaganiom RWK 2021/605 zatwietdzone ptzez Powiatowego
Lekarza Weter5marii bqd4 respektowane ptzez organy Inspekcji Wetery':earyjnej
Sporz4dzone wzory dokumentow s4 kierowane przede wszystkim do rolmkow ' ktorzy
zwracaj4sig do teienowych orgal6w Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazowki

w tj'rn zakresie.
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w liczbie 300 sztuk
6redniorocznie, nie zatrudniajecych pracownik6w do obstugi zwierzqt, i produkcji pasz spoza

PIan bezpieczefstwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujqcych Swinie

gospodarstwal.
(je6li dotyczy)

Nazwa Gospodarstwa

Adres

Numer identyfikacyjny
Telefon
WlaSciciel

Czynnik wplywajqcy
na bezpieczefstwo
biologiczne
Ustalenie stref
,,czystych"

i

i

dezynfekcja
pomieszcze6

Czyszczenie

i

dezynfekcja sprzgtu

Czyszczenie

i

dezynfekcja

samochod6w,
maszyn

Higiena os6b
majqcych kontakt ze
Swiniami

Wprowadzanie Swiri
do gospodarstwa

Wykonanie
TAK/NIE

Strefa ,,czysta" - budynki
Swinie, Sci6lkq, paszq.

/

pomieszczenia

/

miejsca gdzie trzyma siq

Strefa,,brudna" - czqii gospodarstwa nie graniczqca bezpo5rednio
wej5ciami do strefy ,,czyslej", kt6ra obejmuje dom mieszkalny

,,brudnych"

Czyszczenie

Spos6b zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem cho16b

z

posiadacza Swi6, miejsce parkowania samochod6w, maszyn
rolniczych, kontenery na odpady itp.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczed odbywa siq za ka2dym razem

kiedy 6winie zostanq wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo
minimum raz na 6 miesiqcy. Do dezynfekcji u2ywa sie Srodk6w
zatwierdzonych do zwalczania wirus6w i bakterii oraz z nie
przekroczonym terminem wa2noSci do u2ycia. lnstrukcja
przygotowania Srodka dezynfekcyjnego dostgpna jest w
gospodarstwie do wglqdu dla osoby przygotowujqcej odpowiedni
roztw6r.
Czyszczenie i dezynfekcja sprzqtu u2ywanego w strefie,,czystej"
odbywa siq min raz w tygodniu lub za ka2dym razem gdy sprzQt jest
wyniesiony spoza strefq ,,czyslq" lub zabrudzony. Do dezynfekcji
u2ywa siq Srodk6w zatwierdzonych do zwalczania wirus6w i bakterii
oraz z nie przekroczonym terminem wa2noici do u2ycia. lnstrukcja
przygotowania Srodka dezynfekcyjnego dostqpna jest w
gospodarstwie do wglqdu dla osoby przygotowujqcej odpowiedni
roztw6r.
Samochody i urzqdzenia wje2d2ajqce na teren gospodarstwa muszE
miei oczyszczone i zdezynfekowane min. kola i nadkola. Pojazdy
wje2d2ajqce do strefy ,,czystej" muszq byi umyte i zdezynfekowane z
zewnAtrz w caloSci. Do dezynfekcji u2ywa siq Srodk6w zatwierdzonych
do zwalczania wirus6w i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem
wa2noSci do u2ycia. lnstrukcja przygotowania 5rodka dezynfekcyjnego
dostqpna jest w gospodarstwie do wglqdu dla osoby przygotowujqcej
odpowiedni roztw6r.
Ka2da osoba obslugujqca Swinie lub pracujqca przy paszY / !;ciolce przy
wej6ciu do strefy ,,czystej" zmienia obuwie oraz ubranie robocze
u2ywane wylqcznie w wyznaczonej strefie. Przy wejiciu do strefy
czystej (obligatoryjnie przy budynku gdzie przebywajq 6winie) znajduje
siQ stale ir6dlo wody lub zamiennie np. wiaderko z wodq, mydlo i
szczotka oraz mata/kuweta z Srodkiem dezynfekcyjnym
Wprowadzenie Swiri ze znanego irodla, odpowiednio oznakowanych i
ze Swiadectwem zdrowia; nie umieszczanie Swi6 w tym samym kojcu,
w kt6rym przebywajq inne (winie, trzymane dlu2ej ni2 30 dni lub od
urodzenia. Rozr6d Swiri - optymalnie inseminacja. Dopuszcza sig
naturalne krycie knurem utrzymywanym we wlasnym gospodarstwie,
nie stosuje siq naturalnego krycia loszek i loch pochodzqcych z innych
gospodarstw.

1.

2

Wysylanie 6wi6
gospodarstwa

z

Posiadanie wiedzy na

temat cho16b Swif
Wej5cie os6b z
zewnatrz w celu
wvkonania uslug

(naprawy, remonty,
wizyty lekarskie,
inseminac.ia itd.)

Przygotowanie paszy
dla (wi6

wysytanie 5wi6 bez ob.iaw6w chorobowych, wtaSciwie oznakowanych
iz wymagana dokumentacja (Swiadectwo zdrowia, dokument
taicucha 2ywieniowego jeSli do rzeini). Roz16d 6wiri - inseminacja lub
naturalne krycie knurem utrzymywanym we wlasnym Sospodarstwie.
Nie stosuje siq naturalnego krycia knurem pochodzEcym z innego
gospodarstwa (nie dopuszcza siq wysylek loch/loszek do knura).
Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne;
posiadai ulotki imateriaty dotyczqce zapobiegania cho robom 6wiri
Ka2da osoba wchodzaca do strefy,,czystej" musi: oczyscii obuwie i
zastosowae jednorazowe ochraniacze/ zmienii obuwie na robocze
stosowane wylqcznie w budynku inwentarskim; zastosowai
jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie
robocze. Przejscie do budynku gdzie przebywajq (winie wytqcznie
przez matq dezynfekcyjna/kuwetq wypelnionE Srodkiem
dezynfekcyjnym. Narzqdzia u2ywane w strefie,,czystej" muszq byi
wyczyszczone ijeSli moiliwe zdezynfekowane. NarzQdzia ze strefy
czvstej nie moga byi uiywane poza strefq czystq
zakaz stosowania zielonki, odpadk6w kuchennych; ziarno przed
skarmianiem pozyskane z ooo* ll lub ooo lll przechowywane 30 dni;
zabezpieczone przed dostqpem zwierzEt w zamykanym
pomieszczeniu.

Material ici6lkowy
dla zwierzat - sloma

Zagospodarowanie
odpad6w w tym
padlych (wi6

x ooo

-

Material Sci6tkowy pozyskany z ooo* ll lub ooo lll przechowywany 90
dni przed zastosowaniem; zabezpieczony przed dostepem zwierzEt
pod dachem i ogrodzony lub w zamykanym pomieszczeniu.
Wszystkie padte (winie w wieku powy2ej 28 dni zglaszane raz w
tygodniu do PLW; przechowywanie padlych Swii w zamykanych
kontenerach w strefie,,brudnej".

skr6t od obszar objqty ograniczeniami

Kontrola przeprowadzona w d niu

Akceptacia planu

lmiq i nazwisko powiatowego lekarza weterynarii

/

Brak akceptacji podpis3

(lub pieczqtka)

Czynnik wptywajqcy na bezpieczeristwo biologiczne

Uwagi PLW w celu korekty Planu lub jego wykonania

zapoznatem siq i rozumiem uwagi PLW dotyczEce poprawienia ,,Planu bezpieczeristwa biologicznego".

Pod pis........

Data

wlaSciciel/posiadacz (wi6
1- Analiza i weryfikacja ,,Panu bezpiecze6stwa biologicznego" przeprowadzana jest min. raz do roku przez powiatowego
lekarza weterynarii podczas kontroli w gospodarstwie. Dokument zatwierdzony jui przez PLW w ,,okresie przej(ciowym" (do

koica paidziernika 2021) obowiazuje.

- Wypelnia wlaiciciel/ posiadacz swii.
*
3 Niepotrzebne skre3lii
2

2

t

PI,AI{ BEZPIECZENST}TA BIOLOGICZNEGO
dla gospodarstw utrzyrmujacych €winie w Ticzbie
powyiej 300 sztrtk €redniorocznie

PLAN BEZPIECZENSTWA BIOLOGIVCZNEGO jest

to

dokument zawierajqcy

wszelkie niezbqdne informacje majqce na celu monitorowanie oraz ograniczanie
ryzyka wnikniqcia choroby do stada niezale2nie od charakteru prowadzonej
produkcji. PBB powinien zawiera6 zar6wno mapy sytuacyjne, jak i analizq ryzyka

przeprowadzonq w gospodarstwie, co pozwali ocenii i ewentualnie
modyfikowai sta n za bezpieczen ia fermy pod wzglqdem biobezpieczefi stwa.
powinien byi przygotowany w taki spos6b, aby byl on czytelny zar6wno dla
pracownik6w os6b zwiqzanych z obslugq fermy, jak r6wnie2 dla osob
postronnych.
PBB

i

PBB powinien

definiowai punkty krytyczne dla gospodarstwa oraz wykazai
niezbgdne dzialania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynnika
stwarzajqcego ryzyko zdrowotne dla stada. Opracowanie PBB powinno byi
ukierunkowane na kontrolq ryzyka zwiqzanego z utratq statusu zdrowotnego
stada niezale2nie od jednostki chorobowej, jednak ze szczeg6lnym
ukierunkowaniem na ASF.

PBB powinien byi przygotowany w spos6b czytelny, tatwy do u2ycia i
rewidowany przez zatogq fermy co najmniej raz w roku lub przy ka2dej zmianie
sytuacji epizootycznej w sqsiedztwie gospodarstwa, powiecie czy kraju mogqcej
miei wplyw na bezpieczefistwo stada, a takze po ka2dej du2ej zmianie
orga

n

izacyjnej

I

u

b tech no logiczn ej w gospoda rstwie.

W

PBB nale2y zawrze( wszystkie opracowane dla gospodarstwa procedury
operacyjne, wzory rejestr6w oraz protokot6w
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Specyfikacja produkcyjna
Mapa fermy
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1.

2.

Organizacja gospodarstwa

a. Podzial gospodarstwa na strefY
b. Punkty sanitarne na granicy stref
c. zabezpieczenie granic stref
Pracownicy igo3cie

a. Procedura weiScia do poszczeB6lnych stref
b. Procedury bioasekuracyjne dla personelu igo6ci
c. Szkoleniaiinformacje
d. brania i obuwie
U

3.

Dezynfekcja

a.
b.

Organizacja punkt6w dezynfekcyjnych

Mycie idezynfekcja pojazd6w isprzet6w
Ruch samochod6w wewnEtrz gospodarstwa

4.
5. Pasza iwoda
6. Usuwanle obornika igno.iowicY
7. Gospodarkaodpadamikomunalnymi
8. Zagospodarowanie zwierzqt martwych
9. Bioasekuracjiwewnqtrzna
a. monitorowanie stanu zdrowia stada
b. poruszanie siq pracownik6w miqdzy sekcjami/oddzialami
c. przemieszczaniezwierzEt
d. proceduryweterynaryjne
e. za rzqdza nie stadem AIAO
f. program szczePie6
g. zakup zwierzEt
10. Zabezpieczenie fermy - szkodniki, gryzonie, zwierzeta dzikie idomowe.
11. Wewnqtrzne procedury kontrolne
12. Wykonywanie napraw i remont6w
1.3. Wykonywanie sekcji iodbi6r padliny
14. Magazyny zbo2owe, komPonent6w
pasz, Scidlki

15.Opieka weterynaryjna,

monitoring

statusu zdrowotnego stada

III

DOKUNETY POMOCNICZE

1.
2.

Lista kontaktowa
Plan awaryjny na wypadek wystqpienia

choroby

zwa lczanej z urzqdu
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INFOR}TACJE OGOLNE
1.

Dane identyfikacyjne fermy

Zawarte w tym miejscu dane musza pozwalai na dane identyfikacyjne fermy oraz wla5ciciela
osobq bezpo6rednio odpowiedzialnqza produkcjq w danym obiekcie.

i

Przyklad:
Nazwa Gospodarstwa

Adres
Numer weterynaryiny
Telefon

Ferma 1
Zwierzyniec 1
00-001 Zwierzyniec
PL 000 0000 001

tLL-222-333

WlaSciciel

Jan Zwierzyniecki

Osoba zarzAdzajaca
Koordynator bioasekuracji

Krzysztof Zwie rzyn iecki
Jan Kowalski

2. Specyfikacja

produkcyjna

Opis produkcji jednostki, dane o charakterze prowadzonej dzialalnoSci oraz jednostkach
powiqzanych. Dane te powinny zarysowywai spos6b funkcjonowania gospodarstwa.

Przyklad
Typ gospodarstwa

Pola uprawne

Ferma zarodowa
Maciory - 1000
Warchlaki- 2000
Tuczniki - 3000
Knury - 4
Mieszalnia pasz
Biogazownia
Produkcja roilinna
100 ha

Gospoda rstwa powiqzane

Tucz kontraktowy 1

Poglowie

DzialalnoSi powiqzana

Tucz kontraktowy 2

3.

Mapa gospodarstwa

WYTYCZNE: Plan fermy musi odzwierciedlai aktualnq sytuacjq organizacyjnq fermy i byi
aktualizowany na bie2qco, ka2dorazowo po zmianie.
Plan musi zawierai informacjq o wszystkich budynkach i instalacjach zlokalizowanych w obrqbie

dziatkifermy.

Strona |

3

t

Plan musi zawierad takie elementv iak:

o
o
o
.
.
.
.
o
o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
.
.
o

wskazaniekierunk6wgeograficznych
granice dzialki i lokalizacjq fermy wzglqdem najbli2szego otoczenia
ogrodzenia
granice stref-czystej, brudnej i ryzyka

budynki inwentarskie wraz zzaznaczonymijednostkami produkcyjnymi (sekcjami),
wyznaczone miejsca wjazdu/wyjazdu pojazd6w do ka2dej ze stref
wyznaczone miejsca wej6cia i wyj6cia ludzi do ka2dej ze stref
parkingi dla pojazd6w, urzqdzed i sprzqt6w
magazyny komponent6w pasz, pasz i 6ci6lki, silosy, mieszalnie pasz
magazyny towar6w - miejsca ewentualnej ich kwarantanny lub/i dezynfekcji
wewnqtrzne drogi przemieszczania siq ludzi i zwierzqt, nasienia, paszy, padliny iodpad6w

ir6dla wody
punkt dostarczania nasienia przez podmiot zewnqtrzny
ramPY Przeladunkowe

kwarantanny dla zwierzqt
lqczniki miqdzy budynkami
miejsca skladowania gnojowicy lub obornika
miejsce przechowywania iodbioru padliny, ewentualnie spalarnia

budynki mieszkalne i socjalne, biura, warsztaty, magazyny, wiaty, plyty obornikowe
myjnie, niecki, wiaty i bramki dezynfekcyjne
inne istotne elementy majqce istotny wplyw na funkcjonowanie lub biobezpieczefistwo
fermy
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wYTYCZNE: wta(ciciel stada posiada layout (plan) okoricy fermy
uwzglqdniajqcy obszar o promieniu 3 km. plan powinien zawierai
informacje o podmiotach mogqcych miei wptyw na status zdrowotny Swiri
w gospodarstwie.

Drogi publiczne, drogi niepubliczne, lasy, wody stojQCe lub ptynqce I inne
elementy mogEce miei wptyw na funkcjonowanie lub biobezpieczehstwo
danej jednostki.
Przyklad:

i.

,L,A.SY

,LASY
rt

rlt(
rl

rl

,rArfi.,
LASY

rt

I

zEtBRNil{ 1d6D$Y

','LA5Y,'
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"&I{ALIUA RYUYKA

Ten dzial musi byi odpowiedziq na Wykaz potencjalnych ir6det za8ro2enia dla zdrowia <wii i propozycie dziata6 zapobieBawczych.

poniZejproponowana lista aspekt6w do przeanalizowanie w celu poprawy bezpieczeistwa fermyoraz propozycja kontroli poszczeg6lnych punkt6w krytycznych.

czYNNlK

WPTYWAJACY

NA

PROPONOWAN E ROZWIAZAN

I

E

BIOEEZPIECZEilSTWO

Lokalizacja fermy

Zabezpieczenie gosPodarstwa

Podzial gospodarstwa na strefY

Nale2y na bie2qco monitorowai sqsiedztwo fermy. W
przypadku obserwacji du2ej iloSci dzikich zwierzqt nale2y
postarai siq o wyciqcie okolicznych drzew i krzak6w. Mo2na
r6wnie2 zastosowa6 alternatywne Srodki odstraszajqce
zwierzqta (zapachowe, diwiqkowe, itp.)
W miarq mo2liwo3ci rozwa2yt odsuniqcie zasiew6w
kukurydzy od granicy dzialki - optymalnie 150 m.
Warto sprawdzii czy w promieniu 500 m od gospodarstwa
nie jest rozlewana gnojowica lub obornik z innych
gospodarstw utrzymujEcych trzodq chlewnq. W takim
przypadku warto postarad siq o zmianq sytuacji z
wlaScicielem grunt6w
Ka2de gospodarstwo musi byd ogrodzone. Dotyczy to
zar6wno zasadniczych budynk6w inwentarskich, jak i
przylegajEcych lub podlegajqcych gospodarstwu miejscom
operowania, takim jak mieszalnie pasz, magazyny pasz i
surowc6w,
Ogrodzenie powinno byi solidnie wykonane, trwale
zwiqzane z gruntem, optymalnie o wysoko6ci 150 cm .
Przy bramach wjazdowych nale2y umie6cii tablice z
wzbronio
na
m Osobom n
i
kontrolowany
Wstep do gospodarstwa musi byi 6ci5le
ograniczony do niezbqdnego minimum. Gospodarstwo
powinno byd podzielone na strefy, gdzie re2im wstqpu
powinien byi stopniowo zwiqkszany i nq|/y4Iy w Jtrqfie_

DALSZA KONTROLA/MON lroRl NG

Lokalizacja fermy jest to czynnik, na kt6ry nie
mamy wptywu, jednak istnieje szereg mo2liwych
zabieg6w ograniczajqcy wplyw czynnik6w ryzyka
w najbli2szej okolicy.

Kontrolq ciqgloSci ogrodzenia powinno

siQ

wykonywad na bie2qco, co najmniej raz na tydziei.

Dziury

w

ogrodzeniu

i

potencjalne miejsca

wtargniqcia nieupowa2nionych os6b lub zwierzqt
dzikich nale2y zabezpiecza6 niezwlocznie po
zaobserwowaniu.

Granice stref musza by6 jasno okreSlone i
rozpoznawalne nawet dla os6b niezwiqzanych z
gospodarstwem. Wjazd na strefy idostep dla ludzi
musi byd uregulowany procedurq. Minimalne
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czystej gospodarstwa, jak nazywana jest strefa produkcyjna.
Strefy powinny byd widocznie oddzielon e, fizycznq barierq ,

Sluzy na granicy

sti-f

wjazd i dostqp na strefy musi by6 5ci6le kontrolowany i
okreSlony procedurq, mo2liwy jedynie w wyznaczonych
miejscach gdzie umieszcza siq Sluzy dezynfekcyjne. Sam
budynek inwentarski mo2e stanowi6 strefq czystE.
Gospodarstwo nale2y podzieli6 przynajmniej na dwie strefy
- strefe czystE - produkcyjnq, gdzie dostqp majq zwierzqta
produkcyjne oraz osoby pracujqce w tej strefie, dostqp do
tej strefy mo2liwy jest jedynie po zmianie odzie2y i obuwia,
na wla(ciwe dla gospodarstwa, a tak2e po umyciu i
dezynfekcji rqk
- strefq brudnq gospodarstwa obejmujqcq ogrodzonq czq6i
fermy, na kt6rej odbywa siq transport zwierzqt i d6br,
produkcja pasz, magazyny oraz parkingi dla pojazd6w
polowych, itd. , gdzie dostqp musi byi ograniczony do
niezbqdnego minimum, zar6wno dla pojazd6w, jak i ludzi.
Dostqp do tej strefy mo2liwy jest jedynie po dezynfekcji k6l
pojazdu i dezynfekcji obuwia.
Strefa znajdujqca siq poza kontrolq gospodarstwa nazywana
jest strefq ryzyka.
Czasami wydzielana jest tak zwana strefa buforowa, czyli
ogrodzona cze66 gospodarstwa, w kt6rej obowiqzuje zasada
ograniczonego dostqpu, jednak poza tQ zasadq nie
obowiqzujq dodatkowe zabiegi bioasekuracyjne. W tej
strefie czqsto zlokalizowane jest biuro lub dom mieszkalny i
parking samochod6w oso
h
Sluzy na granicy stref muszq byi podzielone na czq5i brudnq
i czystq, a linia graniczna musi byi jasno rozpoznawalna i
najlepiej stanowii granicq fizycznq (np. lawka lub linia
prysznic6w).
Wymagana jest ka2dorazowa zmiana obuwia i odzie2y
robocze
sctu
u do/z st

wymogi bezpiecze6stwa wymagane przy dostqpie

do strefy czystej gospodarstwa to

mycie

i

dezynfekcja rqk iobuwia, zmiana odzie2y iobuwia
na wla6ciwe dla gospodarstwa lub w ostateczno6ci
zastosowanie odzie2y jednorazowej i ochraniaczy

na buty. Minimalne wymogi

bezpieczedstwa

rekomendowane przy wje2dzie na teren strefli
czystej to (mycie) dezynfekcja pojazdu.

Ze wzglqdu na funkcjonalno6i i
biobezpieczefistwo zaleca siq, aby budynki
mieszkalne i strefa prywatna byla wylqczona ze
strefi7 brud nej gospoda rstwa.

Zastosowanie sie do procedury wej5cia otaz
Scislego zachowania stref nale2y weryfikowai na
bie2qco, w przypadku problem6w z wdroieniem
nale2y zastosowai Srodki kontroli typu monitoring
wizyjny.

I
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Wyposa2enie Sluzy musi umo2liwiai wymagane mycie i
dezynfekcja rqk (6rodki u2ywane do odka2ania spetniajq
wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z
h
2dziernika 2015 r. o roduktach
dnia 9
Bramki i maty dezynfekcYjne

Wjazd na teren gospodarstwa musi byi poprzedzony
dezynfekcjq pojazdu i sprawdzeniem jego czysto3ci. Wjazd
na fermq powinien byi wyposa2ony w urzqdzeniaf maty do
dezynfekcji. W wejSciach/wjazdach pomiqdzy strefami
czystE i brudnq wylo2ony jest sprzqt do dezynfekcji.

Ograniczenie dostqPu

Zaleca

siq radykalne ograniczenie dostqpu do

stref

gospodarstwa wszystkim obcym 5rodkom transportu oraz

Przy zastosowaniu wanien i mat dezynfekcyjnych
nale2y zwr6cii uwage na ich czystoSi i stan 6rodka

dezynfekcyjnego.

Przy zastosowaniu automatycznych bramek
dezynfekcyjnych nale2y dostosowai prqdko5i
przejazdu do zalecef producenta.
Nale2y zwr6cii uwage na czystoii wje2d2ajqcych
Srodk6w transportu, w razie konieczno3ci wdro2yi

osobom postronnym. Ograniczenie to powinno miei procedurq
zastosowanie do strefy brudnej i kategorycznie do strefy dezynfekcji.

mycia przed

zastosowaniem

czystej gospodarstwa.

Wjazd
Drogiwewnetrzne

i

wej6cia

do stref

gospodarstwa muszE byi

uzasadnione i udokumentowane.
Nale2y da2yf (gdzie to mo2liwe) do jasnego rozdzialu d169
czystych i brudnych
- czyste - drogi przemieszczania siq personelu, paszy,

Parkingi

zwierzqt
- brudne - drogi usuwania padliny, odpad6w, gnojowicy,
obornika.
Parkingi dla goSci, pracownik6w oraz dostawc6w powinny
byi wydzielone poza granicami gospodarstwa.
Parkingi dla samochod6w osobowych najlepiej wydzielid w
strefie buforowej.

Parkingi maszyn rolniczych i wewnqtrznych Srodk6w
transportu czqsto wydzielane sa w strefie brudnej

Rampy zaladowczo - wYladowcze

gospodarstwa.
Rampy do sprzeda2y/odbioru zwierzqt najlepiej usytuowai
na granicy strefy brudnej i strefy ryzyka Dopuszczalna jest
r6wnie2 lokalizacja na granicy strefy czystej i brudnej. Obcy

Obstuga sprzeda2y i transportu zwierzqcego jest
punktem krytycznym dla ka2dego gospodarstwa.
Opracowanie procedur operacyjnych zwiqzanych
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transport zwierzQcy nie powinien wje2d2ai na teren
gospodarstwa, a zwierzqta raz wygonione z budynk6w
inwentarskich nie mogq powracai do budynk6w
inwentarskich.
Rampy powinny byi podzielone przynajmniej na 2 strefy,
kt6re zapobiegnq mo2liwo6ci cofania siq zwierzqt oraz
ustanowiE granicq miqdzy strefE brudnq i ryzyka.
Kierowcy obcego transportu nie mogq miei wstepu na
rampQ lub powierzchniq przeznaczonE dla zatogi fermy.
Nale2y wdro2yi zakaz po2yczania sprzqtu oraz
przeanalizowai spos6b przekazywania i podpisywania
dokument6w.

Rampy przeladunkowe powinny

Otoczenie budynk6w inwentarskich

Pracownicy oraz go6cie

Okres bez kontaktu

byi

wykonane

tym zagadnieniem pozwoli wyeliminowai blqdy
oraz znacznie ograniczyd ryzyko wnikniqcia

z

cho16b.
Zaleca siq dopuszczenie jedynie pustych, umytych

i

zdezynfekowanych pojazd6w, jeieli jest to
niemo2liwe nale2y odsunqd punkt zaladunku
zwierzqt mo2liwie daleko od gospodarstwa.

z

material6w latwych do umycia i dezynfekcji, oraz powinny
byi poddawane tym zabiegom po ka2dym u2yciu, bez
zbqdnej zwloki, przy czym gnojowica z mycia rampy
powinna miei osobny odplyw zapobiegajqcy mieszaniu siq
z gnojowicq magazynowanE w budynkach inwentarskich.
Powierzchnie przylegajqce bezpo6rednio do budynk6w
inwentarskich nale2y oczy5cii z wszelkich zbqdnych
urzqdzeri i material6w, tak aby nie stanowily one
rezerwuaru dla gryzoni i innych szkodnik6w. Trawa powinna
byd wykoszona, lub wysypana kamieniami.
Dostqp do strefy czystej gospodarstwa nale2y opisai
Procedurq wej5cia. Powinna ona zawierai niezbqdne
instrukcje dla os6b wchodzqcych do stref produkcyjnych.
Zaleca siq zastosowanie przynajmniej wymogu pisemnej
rejestracji wej5cia, mycie i dezynfekcjq rqk oraz zmianq
obuwia iodzie 2y na wlaSciwe gospodarstwu
Zaleca siq wdro2enie zasady wej6cia na strefq czystE
gospodarstwa jedynie po okresie braku kontaktu z trzodq
chlewnq dzikami. W przypadku polowania oraz kontaktu z

Procedura wejScia musi by6 6ci5le przestrzegana
przez wszystkie osoby wchodzqce do strefy czystej
gospodarstwa niezale2nie od rangi oraz czqsto6ci

wej6i.

Zasady utrzymywania kwarantanny

opracowai dla

ka2dego

nale2y

gospodarstwa

indywidualnie. Odstqpstwem od reguly mogq byi
zasady poruszania siq os6b zatrudnionych w
Strona | 9

dzikami
Posilki

-72h, w przypadku kontaktu zlrzodE chlewnq - wiqkszych organizacjach, kt6re poruszajq

alnie 48h
Nale2y wyznaczyd miejsce spo2ywania positk6w przez osoby
zatrudnione do obslugi stada. Nale2y wdro2yi zakaz

siq

zgodnie z przeplywem 6wiri.

Nale2y rozwaiy( mo2liwo5i wdro2enia cateringu
wlaScicielskiego.

i dziczyzny, je2eli punkt
jest
posilk6w
usytuowany w strefie czystej
spo2vwania
Gospodarstwo powinno zapewnii wszystkim pracownikom Zapewnienie odzie2y i obuwia pracownikom le2y
oraz go6ciom odpowiednio oznakowane ubranie oraz po stronie pracodawcy. U2ywanie prywatnych

spo2ywania wieprzowiny
Ubrania iobuwie

obuwie w zale2no5ci od strefy gospodarstwa. Ubrania i
obuwie powinno byi latwe do rozr62nienia (np. podzial na
kolory) i prane na fermie. W przypadku malych ferm

Nale2y ograniczyi do minimum ilo56 przedmiot6w
osobistych przynoszonych na strefe czystA przez
pracownik6w i go6ci gospodarstwa.
Zaleca siq, aby wszelkie rzeczY osobiste zastawii w Sluzach

niemo2liwa.

pomieszczeniach socjalnych. O ile to konieczne,
wnoszenie prywatnych telefon6w kom6rkowych, sprzqt6w
elektronicznych, okular6w, bi2uterii itp. powinno byi
poprzedzone dezynfekcjq.
Przedmioty higieny osobistej, lekarstwa itp. Powinny byi
zapewnione przez pracodawcq
Woda przeznaczona dla zwierzqt musi pochodzid z
przebadanego lrodla. Jako5i wody przeznaczonej dla
zwierzqt oraz mycia budynk6w inwentarskich musi byd
zgodna z krajowq normq
Wszystkie magazyny pasz i komponent6w pasz muszq byi
zabezpieczone przed dostqpem zwierzqt domowych i

lub

Woda

Pasza

i brak mo2liwo6ci

weryfikacji przestrzegania procedur.
Ubrania i odzie2 powinny byi nale2ytej jako5ci, aby
ich u2ywanie bylo komfortowe dla zalogifermy.
Nale2y wyeliminowai wnoszenie na teren strefy
czystej gospodarstwa wszelkich toreb, plecak6w a

dopuszczalne jest pranie odzie2y na zewnAtrz.
Przedmioty osobiste

ubrari wprowadza chaos

tak2e etui telefon6w, kt6rych dezynfekcja jest

W przypadku pracownik6w palqcych zaleca siq
zakup papieros6w, kt6re nie bqdq wynoszone
poza strefq czysta gosPodarstwa.

Woda dla zwierzqt powinna by6 przebadana co
najmniej raz w roku, r6wnie2 pod wzglqdem
ska2enia biologicznego.
Zaleca siq poddawanie paszy obr6bce termicznej
np. granulacji.

dzikich.

Komponenty zbo2owe i slomq najlepiej poddai nale2ytej
kwarantannie (zbo2a - 30 dni, sloma - 90 dni), je2eli

Produkcja pasz powinna byd opisana procedurq.
W PBB nale2y wykazai dostawc6w i magazyny

komponent6w pasz.
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pochodzE z obszar6w zagro2onych ASF, obligatoryjnie
powinny by6 poddane podanym okresom kwarantanny.
Zakup zwierzqt

Zakup zwierzqt powinien byi ograniczony do minimum.
Zwierzqta powinny byi zakapowane ze stada o znanym i
potwierdzonym statusie zdrowotnym, najlepiej od jednego
dostawcy, dotyczy to r6wnie2 zakupu nasienia.
W przypadku zakupu zwierzqt produkcyjnych nale2y
operowai jednostkami produkcyjnymi na zasadzie cale
pelne/cale puste.
Przy transporcie zakupionych zwierzqt powinno siq

korzystai
Kwarantanna

z

wlasnych Srodk6w transportu,

Zasady funkcjonowania mieszalni pasz powinny
byi okreSlone procedurq.
punkt6w
Zakup zwierzqt jest jednym
krytycznych. Stan zdrowotny zwierzqt powinno siq
sprawdzai przed ka2dym planowanym zakupem.

z

lub

sprawdzonyqh przewoini k6w.
W przypadku zakupu zwierzqt hodowlanych zaleca siq
stosowanie okresu kwarantanny w specjalnie do tego
przeznaczonych budynkach. Kwarantanna dla zwierzqt
przywo2onych do gospodarstwa z innych lokalizacji
powinna byi usytuowana mo2liwie daleko od
podstawowych budynk6w inwentarskich.
Kwarantanna musi byd zorganizowana na zasadzie cale
pomieszczenie pelne/cale puste.
Kwarantanna powinna trwai wystarczajqco dlugo, aby
mo2liwe bylo przebadanie iaklimatyzacja zwierzqt przed
dolqczeniem ich do stada podstawowego, minimum 21

Organizacjq kwarantanny
opisa6 procedurq.

dla zwierzqt

nale2y

dni.

Kwarantanna i musi posiadai osobne miejsca skladowania
paszy, dedykowany sprzet, urzqdzenia oraz ubrania i

obuwie dla obslugi.
Do obslugi zwierzqt powinno siq oddelegowai
pracownik6w niezwiqzanych z obslugq stada
podstawowego, lub obslugq tych zwierzqt ustawii na
koniec dnia bez koniecznoSci powrotu personelu do
istada podstawowego.
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Sprzeda2 zwierzqt

Nale2y okre6lii zasady obowiqzujqce przy sprzeda2y ka2dej

Punkt odbioru nasienia

kategorii zwierzqt: prosiqt, warchlak6w, zwierzqt
hodowlanych, nasienia, tucznik6w, brakowanych macior i
kt
knur6w oraz tucznik6w
Powinien byi zlokalizowany w czq6ci brudnej
gospoda rstw a, zor ganizowa ny w spos6 b za bez p ieczajqcy
dostqp do strefy czystej oraz ograniczajqcy krzy2owanie siq
d169 transportu nasienia z drogami wewnqtrznymi.

Sprzet i urzqdzenia

Sprzqt

Zasady sprzeda2y ka2dej kategorii zwierzqt
powinny byi opisane procedurq.

Nale2y unikai wjazdu pojazdu rozwo2qcego
nasienie na teren gospodarstwa.

urzqdzenia powinny byi przydzielone do Nale2y zwr6ci6 szczeg6lnq uwagq na obce 6rodki
poszczeg6lnych stref gospodarstwa i odPowiednio transportu pasz, towar5w oraz obornika i
oznakowane. lch przemieszczanie pomiqdzy strefami gnojowicy.
powinno byi ograniczone do minimum i poprzedzone
odpowiednimi zabiegami mycia i dezynfekcji. Nale2y
kategorycznie wyeliminowad mo2liwoSi u2yczania oraz
po2yczania sprzgtu i urzqdzef do obslugi innych

i

I

I

]

gospodarstw.
Wszystkie opisane zasady stosuje siq zar6wno do Srodk6w
tra nspo rtowych, sp rzqtu do o bslugi zwi e rzEli tII4Eq 3e4:__

byi opisana O zasadach dostaw towar6w
procedurq i wymagai przynajmniej okresu 48h poinformowai dostawc6w.

Dostawa towar6w

Dostawa towar6w (poza lekami) powinna

Gospodarowanie martwymi zwierzqtami

kwarantanny. Optymalnym rozwiqzaniem jest wydzielenie
specjalnego pomieszczen ia do prze prowadza nia dezynfe kcji
i kwarantanny dostarczanych do gospodarstwa towar6w i
sprzqt6w. W matych fermach nieposiadajqcych specjalnego
pomieszczenia okres k*aEnlqrny moZe byi skr6cony.
Punkt odbioru padliny najlepiej usytuowad na granicy
strefy brudnej i ryzyka. Dopuszczalne jest r6wnie2
usytuowanie wewnatrz strefy brudnej w bezpiecznej
odleglo6ci od strefy czystej. Powinien on byd dobrze
zabezpieczony przed dostqpem zwierzqt dzikich i
domowych, zorganizowany w spos6b zapewniajqcy brak
kontaktu sprzetu i personelu fermy zfirmq odbierajqcq

nale2y

Mo2na zastosowai oddzielny przedziat czasowy
do manipulacji padlinq dla personelu fermy ifirmy
utylizacyjnej. Miejsce odbioru padliny powinno

byi zorganizowane i wykonane w spos6b
zapewniajqcy utrzymanie higieny, posiadajqce

wyznaczone miejsce do wykonywania sekcji zwlok
mo2liwe do mycia idezynfekcji.

d
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Ochrona przed szkodnikami

Ferma musi prowadzii program ochrony

przed

szkodnikami. Nale2y zabezpieczyi fermq przed gryzoniami
oraz posiadad program zwalczania owad6w w budynkach
inwentarskich,
przypadku wzmo2enia problemu
zastosowad plan awaryjny. Nale2y wyeliminowai r6wniei

aw

W przypadku du2ego problemu nale2y wezwa6
wyspecjalizowanq firmq w celu normalizacji
sytuacji.

dostqp ptak6w i innych zwierzqt dzikich do magazyn6w
pasz, komponent6w pasz imiejsc magazynowania padliny.
Nale2y dbai o porzqdek i nisko przyciqtq trawe w
najbli2szym sqsiedztwie budynk6w inwentarskich.
Zwalczanie owad6w

Obornik ignojowica

Remonty i naprawy

Zagospoda rowanie odpad6w

komunalnych

Gospodarstwo powinno prowadzi6 dzialania prewencyjne

i

zwalczajqce ilo56 owad6w metodami chemicznymi lub
mechanicznymi.
Usuwanie obornika i gnojowicy nale2y przeprowadza6
drogq brudnq. W przypadku nieposiadania wlasnych
sprzqt6w do usuwania gnojowicy nale2y zadbai o czysto6i,
dezynfekcjq i kwarantannq sprzqt6w po2yczonych.
Scieki komunalne nie mogq byd mieszane z gnojowicq.

W przypadku du2ego problemu nale2y wezwai
wyspecjalizowanq firmq w celu normalizacji
sytuacji.

Wyw6z obornika i gnojowicy wiq2e siq z du2ym
ryzykiem, gdy2 na kolach pojazd6w
wyjeZdzajqcych na pole czQsto gromadzisiq bloto
i br6d z p6l, gdzie bytujq dziki. Nale2y powziqt
szczeg6lne Srodki bezpieczef stwa na czas
wywo2enia odchod6w z gospodarstwa.
Nale2y opracowai procedury i instrukcje dotyczqce Przy dokonywaniu konserwacji i napraw
stosowania zasad wymagafr bioasekuracji podczas nale2y zwr6cie szczeg6lna uwagQ na
konieczno6ci dokonywania napraw, remont6w, czy wypelnianie procedury wejicia przez osoby z
konserwacji urzqdzefi lub innej infrastruktury budynku
zewnqtrz, a tak2e na higienq sprzqt6w
gdzie przebywaja Swinie, przechowuje siq pasze i5ci6lkq, w
wnoszonych na teren strefy czystej
tym zasady wej6cia do tych budynk6w i wyj6cia;
gospodarstwa.
Przy znacznych remontach lub rozbudowie
zaleca siq wylqczyi czqi( remontowanE ze
strefy czystej gospodarstwa, przesuwajqc
granice strefy i zabezpieczajqc jej nowe
granice.
Odpady komunalne nale2y gromadziC w wyznaczonych
miejscach zabezpieczonych przed dostqpem zwierzqt
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Zagospoda rowanie odPad6w

domowych oraz dzikich. Odbi6r odpad6w komunalnych
powinien siq odbywai poza strefE brudnq fermy.
W PBB nale2y wykazai 6cie2kq utylizacji material6w
ska2onych.

Bioaseku racja wewnqtrzna

Nale2y opracowai zestaw procedur opisujqcych
bioasekuracji wewnqtrznE w gospodarstwie, obejmujqcq
min:

-

kolejnoSi obslugi zwierzqt (od zdrowych po chore, od
najmlodszych po najsta rsze),
- zasady przemieszczania siq pracownik6w pomiqdzy
jednostka mi prod ukcyjnymi
- zasady mycia i dezynfekcji sprzqt6w
- zasady u2ywania igiel, strzykawek, kateter6w, skalpeli i
innych tego typu,
- zasady przemieszczania prosiqt i robienia mamek
- zasady mycia i dezynfekcjijednostek produkcyjnych
- zasad organizacji zasiedleri (gqsto6i obsady, zasada cale
pelne/cale puste)
- rnne
Nale2y opracowai procedurq mycia i dezynfekcji
Mycie i dezynfekcja budYnk6w
poszczeg6lne etapy procesu oraz wykaz
oraz
obejmujqcq
inwentarskich, Srodk6w transportu
Srodk6w myjqcych i dezynfektant6w. Procedura powinna
sprzqtu
z eta
r6wnie2 okre5lai czas ka
plan weterynaryjny
posiada6
powinna
ferma
Program weterynaryjny otaz analiza Ka2da
opracowany przez nadzorujqcego lekarza weterynarii. Plan
stanu zdrowotnego stada
powinien zawierai informacje na temat monitoringu
statusu zdrowia stada, planu szczepied oraz parametr6w
slu2qcych do okre6lenia wystqpienia stanu alarmowego.

Gospodarstwo powinno prowadzii rejestr mycia

dezynfekcji budynk6w inwentarskich

wdro2yt wewnqtrzny system

i

oraz

kontroli

skutecznoSci przeprowadzania tych zabieg6w.

Gospodarstwo

mo2e poslugiwai

siQ

elektronicznym systemem zarzqdzania stadem,
gdzie badane sA parametry produkcyjne stada. Na
podstawie ich analizy, oraz okreSlenia poziom6w
progowych zaloga fermy musi rozpoznai sytuacjq
alarmowq zwiqzanq ze zdrowotnoSciq okre6lonej

grupy produkcyjnej.
Szkolenia i informacje

Gospodarstwo musi mied opisany system szkolefi
stanowiskowych i wprowadzajqcych dla pracownik6w.
e raz w roku rzechodzi6
Pracownicy powinni P

Szkolenia

dla

udokumentowane,

obslugi musza

byd

po6wiadczone podpisem
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szkolenie dotyczqce zasad bioasekuracji, oraz ka2dorazowo
przy zmianie procedur operacyjnych.

prowadzqcego

i

uczestnik6w, oraz wykazem

zagadnief przekazanych podczas szkolenia.

Szkolenie muszA obejmowad co najmniej:

-

zasady higieny, wejScia i wyjScia do/z budynk6w, gdzie
utrzymywane sq Swinie, w tym zmianq odzie2y i obuwia,
- zasady prawidlowego mycia i dezynfekcji rqk, obuwia,
urzqdze{, sprzqtu i pomieszczefi,
- podstawowej oceny stanu zdrowia Swiri
- zasady bioasekuracji

O zasadach bioasekuracji przy obsludze zwierzqt

w

gospodarstwie powinni te2 by6 poinformowania

domownicy. W

gospodarstwach

nie

zatrudniajqcych os6b z zewn1trz do obslugi Swiri,
paszy i material6w Sci6lkowych spelnienie tego

wymogu nastqpuje przez posiadanie ulotek
informacyjnych, uczestnictwie w spotkaniach
szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i
zapobiegania ASF organizowanych dla hodowc6w
Swiri;

Wymogi wobec pracownik6w

Przeglqd proced ur operacyjnych

Pracownik6w gospodarstw trzody chlewnej obowiqzuje
zakaz utrzymywania 6wi6 we wlasnym gospodarstwie lub
pracy w innym gospodarstwie utrzymujqcym Swinie. Zasady
te powinny byi regulowane umowE pisemnq miqdzy
pracodawcq, a
zatrudnionq.
procedur
Przeglqdu
operacyjnych nale2y dokonai co
najmniej raz w roku lub po ka2dej znaczqcej zmianie

produkcyjnej lub

Wewnqtrzny system kontroli

innej majqcej wplyw

biobezpieczqfi stwo fermy.
Nale2y ustalid czqstotliwoS6 przeglqdu Planu Srodk6w
Bezpieczefstwa oraz zasady formulowania i wdra2ania
wniosk6w. Czqstotliwo6i przeglqdu planu powinna byi
wykonywana raz do roku i po ka2dym wystqpieniu
istotnego (przekroczenie przekroczenia krytycznego
poziomu parametru slu2qcego monitorowaniu stanu

Warto rozwaiyt, rozszerzenie zakazu r6wnie2 na
osoby mieszkajqce w jednym gospodarstwie
domowym z pracownikiem.

na

Nale2y wskazad osoby odpowiedzialne za
dzialania i dokumentowanie planu Srodk6w
bezpiecze6stwa fermy.

zdrowia) problemu zdrowotnego na fermie. Wnioski
powinny byi formulowane na pi5mie wraz z opisem
dzialafi naprawczych.
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Nale2y wskazai zasady komunikowania wniosk6w i dzialari

naprawczych oraz spos6b ich wdrozenia.
Nale2y dokonai (je5li konieczne) zmian w Planie Srodk6w

Bezpieczeistwa

II I

a

DOKUNETY POMOCNTCZE

W Planie Srodk6w Bezpieczefistwa nalezy umieScii wszelkie dokumenty
zwiqzane z bioasekuracjq, min.:

1.
2.
3.
4.
5.

Plan fermy

r

korzystania z rampy wyladowczo-zaladowczej,
procedury przeprowadzania zabieg6w DDD,

o protokoty dezynfekcji sprzgtu 6rodk6w transportu przed

Procedury:

zarzEdzania zdrowiem stada

-

konserwacja

i

program zdrowotny dla

utrzymywanie

obiekt6w

zasady

7.
.
.

wykonYwania remont6w,
szkoleri i komunikacji z pracownikami,

dotyczEce higieny osobistej

dla

personelu

postronnych w tym spozywania posilk6w,
wewnQtrznej weryfikacji programu bioasekuracji,

wjazdu na fermg innych pojazd6w
dostaw sprzqtu, wyposa2enia i materiat6w,
odbioru padlych zwierzqt i innych odpad6w,
czyszczenia, mycia i dezynfekcji miejsc skladowania padtych
zwierzqt po ich usuniqciu, w tym miejsc wykonywania sekcji,
ewidencji zakupu i zu2ycia Srodk6w dezynfekcyjnych. lnsektycyd6w
(je(li doVczy)
wprowadzeniem na teren fermy,

zagospodarowania odchod6w i odpad6w,
stada,

e
o
r

fermy, w tym zakup loszek

sekcji zwlok 5wi6
odbioru padtych 6wi6 przez zatwierdzony podmiot,

Plan awaryjny na wypadek wystqpienia ASF

o
.

z

remontowych i knur6w,
dostaw i przechowywanla paszy,

czYszczenia i korzystania z obuwia i ubrafi roboczych

Lista kontaktowa

o

Wzory rejestr6w i protokot6w:
zwierzEt przywo2onych i wywozonych

o
.
o
o
o

Plan okolicY fermY

.
o
o
o
o
.
.

6.
.

- procedura zakupu zwierzqt i nasienia

i

os6b

lnne:
wykaz maszyn i urzqdzen uzytkowanych na fermie dla kazdej czq6ci

wraz z oSwiadczeniami o braku kontaktu ze
poza
pracy w tym gospodarstwie oraz
miejscem
Swiniami

wykaz pracownik6w

posiadaniu wledzy o zakazie kontaktu z dzikami i ich zwtokami na72
h przed przystqpieniem do pracy

.
.

wykaz szkoled pracownik6w

przeprowadzone kontrole PLW

u2ywania sprzqtu

procedura przejScia miqdzy strefami
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lUytyczne Gl6wnego Lekarza Weterynarii dotyczqce praktycznego
wdra2ania zasad spelniania wymagai bioasekuracji w gospodarstwach
utrzymuJqcych Cwinie zgodnie z wymaganiaml zalqcznika II RWK
2O2L | 6o5 z daia 7 kwietnia 2O21. ustanawiajqcego szczeg6lne Srodki
zwalczarnia afrykafisklego pomoru 6wli.

l.

Zasady bioasekuracji ustanawia zaJaczntk II do RWK 7 kwrelma 2O2lr.
ustanawiaj4cego specjalne Srodki kontroli w odniesieniu do afrykafrskiego
pomoru Swin.
2. Zasady bioasekuracji dotycza, gospodarstw utrzymuj4cych Swinie:
- w obszarze objgtyrn ograniczeniami I,
- w obszarze objgtym ograniczeniami II,
- w obszarze objgtym ograniczeniami III,

zkt6rych
- Swinie bpdq wywo2o ne poza obszary objgte ograniczeniami;
- material biologiczny bedzre wryoiony poza obszary objete ogranic zeniarr,i;
- UPPZ bgdq wywo2one poza obszary objgte ograniczeniami;
- Swie2e migso, surowe wyroby migsne oraz produkty migsne otrzymar,e ze
Swifi utrzymywanych i ubitych w obszarze objgtym ograniczeniami II i III beda
wlnvo2one poza te obszary.

3. Gospodarstwa, ktore wprowadzaja na rynek zarowno zwierzeta, jak i ww.
produkty z-wierzgce opisane w pkt 2. muszq wdroLlrc nastepujqce zasady
utrzymania Swiri:
a) nie rno2e byc bezpoSredniego ani poSredniego kontaktu rnigdzy
utrzymylvanymi Swiniami, a co najmniej:
(i) innymi Swiniami utrzym)'wanymi w innych gospodarstwach (np.
zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodz4cego z
innego gospodarstwa; nie utrzym!.vsanie wlasnych Swin przez
pracownikow zatrudnionych spoza fermy obsluguj4cych Swinie,
materialy paszowe u2ywane w gospodarstwie lub material Sciolkowy;
zakaz poiryczania i pr4.wo2enia do okresowego u2ycia sprzgtu i
narzgdzi sluZ4cych do obslugi Swin z i do innych gospodarstw.
Wyjatek stanowilby specjalistyczny sprz€t i urz4dzenia niezbgdny do
uirycia w budynkach gdzie przebyr,vaj4 Swinie po uprzednio
wykonanych zabiegadn czyszczenia i dezynfekcji);
(ii) dzikami zarowno fowymi, tuszami dzikow odstrzelonych lub zwlokami
dzikow padlych;
bl kaLdorazowa zmiana obuwia i odzielry roboczej przy wej Sciu i wyj Sciu do / z
budynku inwentarskiego, w ktorym przebryajaL Swinie. Nale4r ustanowii

wydzielon4 strefg (np. oddzielon4 6ciank4 dzialowa,lub tawkq), poza ktora, nie
moZna przemieszczae sie bez zmiany odzieLry i obuwia;
c) mycie i de4znfekcja rqk oraz dezynfekcja obuwia przy wejSciu do
pomieszczei inwentarskich (Srodki uLywane do odku2ania spelniajq
wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. S ustawy z dnia 9 pat2dziernika
2015 r. o produktach biobojczych);
d) brak jakiegokolwiek kontaktu z .,trzy",,wa.,vmi swiniami przez okres co
najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczqce w polowaniu 1ub odstrzale

1-

sanitarnym, na ktorym pozyskano dzikl lub jakiegokolwiek innego kontaktu
z dzikami, tuszami lub zivlokami dzikow;

nieupowaZnionych osob 1ub wjazdu
nieupowa2nionych Srodkow transportu do gospodarstwa, w tym do
pomieszczei, w ktorych trzyrr.arre sa 6winie. Oznacza to konieczno6i
rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich os6b wchodzqcych do
budynkow inwentarskich o istotnym znaczenru jak chlewnia, rnagazyn
material6w Sciolkowych i pasz;

e) obowiqzuje zakaz wstgpu

f) obowi4zkowe jest rejestrowanie wszystkich osob i Srodkow transportu,
wkraczai4cych do gospodarstwa, w ktorym trzymare s4 Swinie (przyklady
rejestr6w znajduja sig na stronie (https://www.wetgiw.gov.pllnadzorweterynaryjny/ materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin)

;

g\ pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w ktorym trzymare s4

Swinie,

musza:

(D byi zbudowane w taki sposob aby Zadne in.ne zwretzela z zewnatrz nie
mogly wejSc do budynk6w lub pomieszczei, ani miec kontaktu ze
Swiniami utrzymlnuanymi w budynku/pomieszczeniu, ich pasz4 i

Sci6lka (system zabezpleczei przeciw owadom moie byi
zorganizowany poprzez uZrywanie lamp owadob6jczych, 1ep6w,

repelentow, Srodkow owadob6jczych u2ywanych na zewn4ttz i
wewflatrz budynk6w, larwicydow oraz odpowie dnim zabezpieczeniu
zbiornik6w przechowylvania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu
wokol budynkow (nie dopuszczenie do utrzymyvuania sig stojq,cej
wody, bezodplyuvowych oczek wodnych itp');

(ii)
(iii)

(iv)

umo2liwiac wykonanie mycia i dezynfekcji r4k;
umo2liwiai dokonanie mycia i dezynfekcji tych pomieszczefi;

posiadai warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany
obuwia i odzieiry przed wejSciem do pomieszczei, w ktorych
trzymane sa Swinie (np' szatni przepustowej lub miejsca
oddzlelonego iawkq,, Sciank4 dzialow4 itp.);

h) posiadac ogrodzenie chroniace przynajmniej pornieszczetia' w ktorych
trzymarre sa Swinie oraz budynki, w ktorych przechowylvana jest pasza
i scloti<a. ogrodzenie gospodarstwa, kt6re obejmuje poza ww. wymienionymi
tak2e obiekty mieszkalne i inne, w szczegolnosci siedlisko, uznaje sig za
spelniaj4ce powylsze wymaganie. Sciany budynk6w z odpowiednio
zabezpieczonymi otworami okiennymi i nie posiadaj4ca otwor6w
wejsciowych/ wjazdow do budynku, pol1czor.e z biegn4cym od tej Sciany
ogiodzeniem moga stanowic barierg spelniaj4c4 wlrznaczorry cel'

2

4. Posiadanie ,,Planu bezpieczeristwa bioiogicznego". Plan bezpieczefistwa
biologicznego obejmuje co najmniej:

(D ustanowienie w

gospodarstwie stref ,,czystych" i ,,brudnych" dla
pracownik6w, w zalehno$ci od typu gospodarstwa, takich jak szatnie,
prysznic, stolowka.
Czq$c czysta moZe obejmowac wyl4cznte budynki inwentarskie oraz
miejsca przechowlnvania gotowej do uZycia paszy t Sciolke. Nie wymaga
sie tzw. szatni przepustowych ale jeSli jest to musi byc zaznaczone, 2e
szatnia na ubrania uirywane poza budynkami jest czeScia brudna,

(ii) ustanowienie zasad dotycz4cych

wprowadzania nowych Swirl do
gospodarstwa. W przypadku zakupu Swiri - czy zakupione Swinie
wprowadzane sq do budynk6w/pomieszczefi, w ktorych juL przebywaj1
mvierzgta, czy stosowany jest system cale puste - cale pelne. JeSli w
budynku przeby'waj4 juZ inne Swinie - w jaki sposob nowe Swinie zostar,1
odizolowane na okres 30 dni od dnia ich wprowad zenia np. poprzez
umieszczenie ich w osobnym kojcu i wykonyvuanie ich obslugi na koncu.
C4i wprowadzanym Swiniom towarzyszy dokumentacja poSwiadczaj 4ca

(iii)
(iu)

miejsce pochodzenie (Swiadectwo zdrowia) ;
opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczei, Srodkow
transportu, sprzEtu przetrzymryanego na fermie i higieny pracownikow
(os6b obsiuguj4cych Swinie) ;
opracowane zasady zapewnienia ZywnoSci dla pracownikow na terenie
gospodarstwa oraz zakazu trzymanra Swrrr przez osoby pracuj4ce
bezpoSrednio prry Swiniach;

(v) jesli

- program

szkolen dla pracownikow, w tym kaZdego
nowoprzyjgtego do pracy przed podjgciem czynnoSci, obejmuj4cy co
najmniej: zasady higieny, wejScia i wyjScia do/z budynkow, gdzie
utrzymyuvane sa Swinie, w tym zmrang odzreiry i obuwia, zasady
prawidlowego mycia i dezynfekcji r4k, obuwia, urz4dzefi,, sprzgtu i
pomieszczei, podstawowej oceny stanu zdrowia Swin. O zasadach
bioasekuracji przy obsludze zwierzqt w gospodarstwie powinni te2 byf
dotyczy

poinformowania domownicy.
W gospodarstwach nie zatrudniaj4cych osob z zewn4trz do obslugi Swin,
paszy i materialow Sciolkowych spelnienie tego wymogu nastgpuje przez
posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie min raz na 2 lata w
spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF
organizowanych dla hodowcow Swifi;

(vi)

ustanowienie i przegl4d minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje
potrzeba, zasad obejmujqcych przemieszczanie sie ludzi, zwierzqt,
urz4dzefi i sprzgtu wewnqtrz gospodarstwa w celu zapewnienia
wlaSciwego oddzielenia roZnych jednostek epizootycznych (np.
budynkow, obszarow produkcyjnych fermy jak porodowki, odchowalnie,
tuczarnie), zasady dotycz4ce ustanowienia konkretnych wejSc i wyjSc do
budynkow oraz uniknigcia bezpoSredniego 1ub poSredniego kontaktu
Swif: z UPPZ, odpadami kuchennymi powstajqcl,rni w gospodarstwie, a
3

z innych jednostek

eplzootycznych. Opracowane
procedury przekazania padlych 3wiri do unieszkodliwienia w zakladach,
sektora utylizacyjnego (odbi6r przez :uprawrriony podmiot z podaniem
nazwy i kontaktowego numeru telefonu 1ub adresu mailowego,
wypelnienie oSwiadczefi w dokumentach handlowych o zgloszeniu
upadk6w do PLW;
(vii) procedury i instrukcje dotycz4ce stosowania zasad wymagafi
bioasekuracji podczas konieczno6ci dokonylvania napraw, remontow, c4y
konserwacji urzadzei iub innej infrastruktury budynku gdzie ptzebywaj4
Swinie, przechowuje sig pasze i Sci6lke, w tym zasady wejScia do tych
budynkow i wyj Scia;
(viii) zasady przeprowadzania audytow i/lub samooceny opracowanych i

tak2e rwierzetarni

stosowanych zasad bioasekuracji w tym ,,Planu bezpieczenstwa
biologicznego". Taki przegl4d dokumentacji powinien byi robiony
minimum iaz na rok lub po ka2dej zrrrianie jak zwigkszenie produkcji
(nowe budynkrl, zrrriany sposobu zakupu twrerz1t, zmiana typu
gospodarstwa np. z cyklu zamknigtego na tvcz. W przypadku

gospodarstw do 300 sztuk Srednio rocznie audyt przeprowadzany bqdzie
w ramach kontroli PLW.

5. Kontrole PLW lub urzqdowych lekarzy weterynarii w

gospodarstwach

prowadzone sq z czqstotliwoScia:

- w obszarach objetym ograniczeniami I i II: dwa razy do roku w odstqpach
min. 4 miesigcy. Kontrola sprawdzajaca w przypadku wykrytych uchybiefr
moLe bye zaliczona do wymogu czqstotliwoSci wizyt jeSli odbprzala sig z
uwzglgdnieniem nakazanego interwalu czasowego,
obszarze objetym ograniczeniami lll: cztery razy do roku w ostgpach 3
miesigcznych . Ltczba kontroli moae byt zmniejszona do 2 kontroli rocznie,
jeSli ostatnia kontrola warunk6w ulrzymania Swin potwierdzila spelnienie
wymagafi bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadz6r choroby
okreSlony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.

-w

6. Wobec gospodarstw, kt6re nie :urrrieszczajl na rynku Swin i produktirw
pochodzqcych od Swifr lub nie przemieszczala Swifr poza obszar objqty
ograniczeniami, w kt6rym same sie zrrajd:uj1, w dalszym ciagu i w pelnym
zakresie na1e2y stosowac przepisy rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju wsi z dnia 10 sierpnia 2o2l r. u sprattie 6rodk6w podejmoutangch

wzwiqzkuzwgstqpieniemafrgkaiskiegopomoruStllii.Wzakresie

przemreszczei wewnqtrz obszarow objgtych ograniczeniami ozrtacza to przede
wszystkim, L,e przemieszczenia wymagaj4 uzyskania pozwolenia wlaSciwego
PLW, zaopatrzenia przesylki w Swiadectwo zdrowia oraz nie musz4 byc
poprzedzone pobraniem prob do badan laboratoryjnych w kierunku ASF'

4

