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Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26B
15-959 Białystok

centr. tel/faks (0-85) 651-67-46, (0-85) 652-26-35

ASF – Afrykański pomór świń

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF, APŚ) wysoce
zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń
domowych oraz dzikich (dziki, świniodziki)

Niegroźna dla ludzi (ludzie są niewrażliwi na wirusa) 
oraz innych gatunków zwierząt

ASF
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• Zarażenie przez:
– Paszę, ściółkę
– Przedmioty używane przy obsłudze świń
– Kontakt bezpośredni chorych zwierząt ze zdrowymi
– Wydaliny, wydzieliny chorych zwierząt
– Wewnątrzmacicznie (częste poronienia)
– Osoby odwiedzające gospodarstwo - mechaniczne 

przeniesienie wirusa
• Objawy zwykle pojawiają się po 6-10 dniach od zakażenia 

(do 21)
• Świnie zwykle masowo padają  w ciągu kilku/nastu dni!!!

ASF

OBJAWY
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Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy
nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest
zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia
podejrzenia choroby.

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego
lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za
pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego
się gospodarstwem lub właściwego miejscowo
organu samorządu terytorialnego (wójta,
burmistrza).

AKTY PRAWNE- UNIJNE

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 9 
października 2014 r.  Nr 2014/709/UE  

w sprawie środków kontroli w zakresie 
zdrowia zwierząt w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń w niektórych 
państwach członkowskich

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 
2016/1452

z dnia 2 września 2016 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków 
ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego

pomoru świń w Polsce
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Powiatowy lekarz weterynarii na obszarze zapowietrzonym:
1. zakazuje:

a) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw,
b) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych w gospodarstwach (nie stosuje się do świń pochodzących spoza 
obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu 
bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez 
rozładunku lub postojów na tym obszarze).

2.       nakazuje:
a) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków 
transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia 
zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie 
choroby,
b) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się 
choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do  
gospodarstwa lub z niego wychodzące,
c) niezwłoczne powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy 
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

Powiatowy lekarz weterynarii sporządza i aktualizuje spis wszystkich gospodarstw, w 
których są utrzymywane świnie, położonych na obszarze zagrożonym.

Powiatowy lekarz weterynarii na obszarze zagrożonym zakazuje:
a) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw,
b) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z   
wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach (nie stosuje się do świń 
pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni 
znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w 
przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku
lub postojów na tym obszarze).
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AKTY PRAWNE- POLSKIE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu 
wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy 
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie„ (zmienione w dn. 30 sierpnia 2016 r.) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się 
afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 września 2016 r.

BIOASEKURACJA-OBOWIĄZEK 
POSIADACZY TRZODY CHLEWNEJ
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BIOASEKURACJA

1) Program monitorowania 
i zwalczania gryzoni

2) Przeprowadzanie 
okresowych zabiegów 
dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku)

BIOASEKURACJA

3) Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, 
które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób 
do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
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BIOASEKURACJA
5) Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed 
dostępem zwierząt domowych
6)Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach
7)  Osoby utrzymujące świnie nie powinny ich obsługiwać poza   
własnym gospodarstwem
- Zakaz wchodzenia do budynków inwentarskich osób postronnych
- Używanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
8) Pisemny plan bioasekuracji obejmujący:
- Rejestr środków biobójczych używanych w gospodarstwie
- Program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego 

kontakt ze świniami
- Zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i 

obuwia

BIOASEKURACJA

Siedziba stada powinna być zarejestrowana w ARiMR
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BIOASEKURACJA
Świnie wprowadzane do stada powinny być prawidłowo oznakowane, 
zaopatrzone w świadectwo zdrowia

BEZWZGĘDNY ZAKAZ kupowania świń na targu!!!
• Ewidencja leczenia zwierząt i dokumentacja dot. zwierząt padłych
• Zakaz żywienia świń odpadami kuchennymi
• Wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych
• Odzież i obuwie ochronne
• Uboje na potrzeby własne zgłaszane do PLW w Białymstoku
• Każdy przypadek padnięcia jest zgłaszany do lekarza weterynarii 

lub PLW w Białymstoku
• Prowadzenie spisu świń z podziałem na prosięta, warchlaki, 

tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki
• Maty dezynfekcyjne

BIOASEKURACJA

• Sprzęt i narzędzia do obsługi świń są czyszczone i 
dezynfekowane na bieżąco

• Ściółka zabezpieczona przed dostępem dzików
• Przemieszczanie świń za zgodą PLW (o.o.o.)
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OGNISKA U ŚWIŃ

1. Zielona, gm. Gródek pow. białostocki
2. Józefowo, gm. Gródek, pow. białostocki
3. Puciłki, gm. Sokółka, pow. sokólski
4. Bielszczyzna, gm. Hajnówka pow. hajnowski 
5. Rębiszewo-Studzianki, gm. Wysokie 

Mazowieckie, pow.wys-maz. 
6. Niemirów, gm. Mielnik, pow. siemiatycki
7. Izbiszcze, gm. Choroszcz, pow. białostocki
8. Miodusy stok, gm. Wysokie Mazowieckie,
9. Brzeźnica gm. Zambrów, pow. zambrowski

OGNISKA U ŚWIŃ

10. Truskolasy Niwisko gm. Sokoły, pow. wys-maz.
11. Janów Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie
12. Augustowo, gm. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
13. gmina Leśna Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskie
14. gmina Leśna Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskie
15. gmina Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
16. gmina Mielnik, w pow. siemiatycki, woj. podlaskie
17. gmina Nurzec-Stacja, w pow. siemiatycki, woj. podlaskie
18. gmina Goniądz, pow. Moniecki, woj. podlaskie
19. gmina Leśna Podlaska, pow. bialski,  woj. Lubelskie
20. gmina Stara Kornica, pow. Łosicki, woj. Mazowieckie
21. gmina Leśna Podlaska, pow. bialski, woj. Lubelskie
22. gmina Nurzec-Stacja, w pow. siemiatycki, woj. podlaskie



2016-10-03

17

OGNISKO U ŚWIŃ

ROZSZERZENIE OBSZARÓW ZAPOWIETRZONEGO I 
ZAGROŻONEGO WOKÓŁ OGNISK ASF-10 i 14 km
Ognisko Izbiszcze- do 15.10.2016 r.
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ZWALCZANIE ASF-ZASADY
Brak leczenia i szczepień!!!

Metody administracyjne
- Likwidacja świń/paszy/ściółki/sprzętu w ognisku 

choroby

- Perlustracje gospodarstw 
(obszar zapowietrzony i 
zagrożony) 
BIOASEKURACJA!!!
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ZWALCZANIE ASF-ZASADY

Wypłata odszkodowań pod warunkiem, że:
Posiadacz świń zastosował się do obowiązków 
określonych w przepisach o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt

• Siedziba Stada
• Oznakowanie świń 
• Księga Rejestracji Świń 
• Zgłaszanie zdarzeń do ARiMR i IW

AKTUALNA SYTUACJA W REGIONIE
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W 2016 r. na terenie powiatu białostockiego mieliśmy 
2 przypadki choroby u dzików

1 wynik dodatni u dzików padłego i 1 u dzika 
odstrzelonego.

KONTROLA ASF

• Starania  służb 
• Uświadomione społeczeństwo
• Kontrola ASF u dzików
• Codzienna obserwacja świń
• Eliminacja ognisk ASF
• Skuteczna bioasekuracja gospodarstw
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KONTAKT:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26B

15-959 Białystok

centr. tel/faks (0-85) 651-67-46

adres poczty elektronicznej:  
bialystok.miw@wetgiw.gov.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


