Pruszków, dnia 13 grudnia 2017 r.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Pruszkowie
-wg rozdzielnikaNasz znak:

Dot. sprawy nr:

PIWPr-ZZ520.1.90.2017

Pismo z dnia:

W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików
na terenie powiatów piaseczyńskiego, warszawskiego, legionowskiego, warszawskiego
zachodniego, nowodworskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje
o uznaniu gmin powiatu pruszkowskiego (Raszyn, Nadarzyn, Brwinów, Pruszków,
Piastów, Michałowice) oraz części gmin powiatu grodziskiego (Baranów, Milanówek,
Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Baranów) od dnia 7 grudnia 2017 r. za obszar
ochronny4.
O każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie, znalezienia padłego dzika,
odstrzelenia dzika na obszarze ochronnym należy niezwłocznie powiadomić
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie zaznacza, iż na obszarze ochronnym
NIEDOZWOLONE jest:
1. wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane
są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych
pochodzących z tych zwierząt oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać
skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
2. obsługa świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin brały udział
w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Hodowcy powinni zwrócić uwagę na konieczność;
1. utrzymywania świń bez możliwości kontaktu ze zwierzętami wolnożyjącymi,
2. sporządzania i aktualizowania spisu świń utrzymywanych w gospodarstwie
z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, loszki, lochy, knurki i knury,
3. karmienia świń pasza zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących,
4. stosowanie mat dezynfekcyjnych nasączonych środkami dezynfekcyjnymi (np.:
Rapicid czy Virkon) przed wejściem do chlewni oraz wjazdem/wyjazdem
z gospodarstwa,
5. czyszczenia i odkażania narzędzi i sprzętu wykorzystywango do osługi świń.
Osoby mające kontakt z dzikami i myśliwi powinny stosować środki higieny (odkażanie
rąk i obuwia) ograniczające ryzyko zawleczenia i szerzenia się afrykańskiego pomoru
świń.
Myśliwi powinni mieć na uwadze, że
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1. każdy dzik odstrzelony z obszaru ochronnego, objętego ograniczeniami lub
zagrożenia należy dostarczyć do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki
dziczyzny zlokalizowanego na tym samym obszarze. Drogą przykładu - dzik
ze strefy ochronnej pozostaje w punkcie skupu dziczyzny lub zakładzie obróbki
dziczyzny w strefie ochronnej),
2. pobrać krew niezwłocznie po odstrzeleniu dzika lub w trakcie patroszenia. Próbki
umieścić w worku foliowym i zdezynfekować powierzchnię opakowania, w którym
umieszczono próbkę. Oznakować pobraną próbkę,
3. narogi oraz patrochy umieścić w szczelnym i wytrzymałym opakowaniu foliowym,
4. każdą tusze dzika oznakować trwale znacznikiem. Identycznie oznakować narogi
i patrochy i w miarę możliwości przetrzymywać je w warunkach chłodniczych. Pod
tuszą umieścić pojemnik zabezpieczający przed wypływem krwi na podłogę
chłodni. Niepowtarzalny nr zamieszczony na tuszy musi być identyczny
z nr zamieszczonym na wnętrznościach,
5. każdego odstrzelonego dzika należy zważyć, wpisać do rejestru, wypełnić
świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji
Weterynaryjnej oraz dokument dochodzenia epizootycznego,
6. o wprowadzeniu tuszy do chłodni powiadomić łowczego koła łowieckiego lub osobę
przez niego upoważnioną,
7. próbki do badań odbierane będą przez urzędowego lekarza weterynarii,
8. do czasu uzyskania wyników badań, tusze, części ciała i skóry dzików nie mogą
być wywożne poza strefy i muszą być przechowywane są w sposób zapobiegający
bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz z surowcami i innymi
przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.
W związku z narastającym zagrożeniem pojawienia się przypadków zakażenia
afrykań skim pomorem świń zwierząt z gatunków wrażliwych, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż bieżące dane dotyczące sytuacji epizootycznej
z terenu całego kraju są dostępne pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pł/asf/mapa/.
Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami został opublikowany w decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającej załącznik
do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach
członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8522) (Tekst mający znaczenie
dlaEOG).

Otrzymują:
1.
UM Grodzisk Mazowiecki,
2.
UG Baranów,
3.
UM Milanówek,
4.
UM Podkowa Leśna,
5.
UG Brwinów,
6.
UG Michalowice,
7.
UG Nadarzyn,
8.
UM Piastów,
9.
UM Pruszków,
10. UG Raszyn,
11. Kolo Łowieckie .Rogacz", u). Radriejowicka 167, 05-825 Kaleczyn,
12. Wojskowe Kolo Łowieckie Nr 203 .Daniel", ul. Nadrzeczna 14 Krosna-Parce la, 05-840 Brwinów,
13. Wojskowe Kolo Łowieckie nr 335 .Przyszłość", ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa,
14. Kolo Łowieckie .Kuropatwa" Nr 76, ul. Pereca 13/ 19 m, 201, 00-849 Warszawa.
Do wiadomości:
1.
Kolo Łowieckie .Jeleń", ul. Ogrodowa 5A, 05-840 Brwinów,
2.
Kolo Łowieckie .Struga", ul. Braci Łowieckiej 3, Sekocin Stary, 05-090 Raszyn,
3.
UG Jaktorów,
4.
UG Żabia Wola.

Powiatowy Leksfrz Weterynarii

oznaczony kolerem żóitym na mapie
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