
Zalacznik

Wytyczne odnoinle stosowanle zasad bloaaekuracJl ptzoz myillwych

w czasle polowafr oraz w czasls pobloranla pr6bsk do bedaf hborctoryjnych

w klorunku ASF:

. na obszarze obJgtym ogranlczeniaml I obszarze zqgroienla, czyll obszarach

wymienlonych w cz, ll,III zalq,cznika do decyzJl KE 2Ol4l7O9lVD,

otaz

. na obszarze ochronnym, czyli na obszarach wymlenlonych w cz. I
zalacznika do decyzjt KE 2Ol4l?O9lVE I w pozostaleJ cz96cl terytorlum

Polskl.

Rozdzial I

pkt 1) zachowenie za8ad bioasokuracji w lowisku, po dokonaniu odstrzelu:

A) Na obszarze objgtym ogranicz,eniarni i zagroienia dziki odstrzelone nie mog4

by6 patroszone w lowisku lecz na terenie punktu przetrymylvania tusz

odstrzelonych dzikow;

Bl Na terenie punktu prz€trzymywania tusz odstrzelonych &ikow zapewnia sig

miejsce do patroszenia dzrk6w z zachowaniem zasad bioasekuraqi,

oznaczon.e tabliczkq z napisem ,Miejsce patroszenia';

C) Minimalne wymagaaia przy patroszeniu dzikOw zostaly opisane

w pkt 2l Zasady ztzchouania bioasekuracji w q,asie patroszenia;

Dl Kainy odstrzelony dzik u ktorego przed dokonaaiem odstrzalu stwierdzono

objawy nasuwql4ce podejrzenie wystapienia ASF, po dokonaniu ogledzin

i pobraaiu prtrbek do badari laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony

jest do utylizacji:

E) Na obszarze ochronn)rm obowiqTujq zasady bioasekuracji opisane

w pkt 2), przy czyrn dopuszcza sig patroszenie dzik6w w lowisku;

F) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objqtym

ograniczeniami i zagrot*nia nale2y dokonywai patrosz€nia dzik6w zgodnie

z Wgtgczngmi w zakresie postepouania z patrochami pozgskangmi od dzikbll)

podczas polotuaft, stanowiacymi zalacznrk d.o zatz4dzenia nr L2l2O17



Zarzadu Gl6wnego Polskiego Zwiazl(u Lowieckiego z dnia 30 listopada

2Ol7 r., a samo patroszenie wykonac na folii lub innym szczelnym materiale.

pkt 2l zasady zachowania bloasekuracjl w czasie patroszenia:

Al Zaleca sie dokonywanie patroszenia dzikdw na folii lub innym, szczelnym

materiale;

B) Miejsce patroszenia nale2y obhcie zdeqynfekowa6 Srodkiem dezynfekcyjnym

w odpowiednim stqZ€niu. Dotyczy to takie innych miejsc zanieczyszaonych

krwia dzika, np. w trakcie przeci4gania tuszy do Srodka transportu;

Cl Zaleca sig umieszczanie patroch6w i folii, na kt6rej dokonano patroszenia

w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

D) Po wykonaniu wy2ej wymienionych czynnoSci nalei:y zdezyntekowad dlonie

i obuwie.

Rozdzial II

Zachowanie zasad bloasekurecJi w czasle przewoicnla tusz dzlk6w poza

obszarami wymienionymi w cz. ll, III zalqcznlka do decyzJi KE

20t4/7O9lltE

otaz

calych dzlk6w przod pattoszonlem, na obezarach wymienlonych w cz. II
I III zalqcznika do decyzJl KE 2OL4|7O9|VE

z miojsc polowania do mleJsc przetrzymywania odstrzelonych dzik6w*t

1. Srodki transportu powinny by6 odpowiednio uszczelnione w celu

zapobiegania mo2liwoSci wyciekania krwi;

2. Srodki trarisportu powinny byi wylozone materialem jednorazowego u2ytku

lub materialem wielorazowego u:ftku nadaj4cym sie do skutecznego

czyszczenia i dezynfekcj i;

3. Srodki transportu nie powinny bya wykorzysbrwane w dzialalno5ci zoripanej

z utrzymywaniem lub hodowla Swin, Swiniodzikow lub dzik6w;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemnik6w odpowiedniej wielkoSci,

umo2liwiaj4cych przeci4ganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych



dzik6w, w przypadku gdy nie ma mo2liwoSci dojazdu do miejsca dokonalia

odstrzalu;

Rozdzial III
Wymagania dla punkt6w przetrzymywania tusz odstrzelonych dzlk6w,

zlokallzowanych na obszarach wymienlonych w cz. I, II, III zalqcznlka do

decyzJi KE 2O14 I 7O9 I uE,l.

1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik6w powinien by6 wyposai'ony

w maty dezynfekcyjne i w mobilne urz4dzenia zapewniajq,ce moiliwo3c mycia

i dezynfekcji k6l 6rodk6w transportu oraz w tazie koniecznosci

ich przestrzeni ladunkowej ;

2. Tusze pr"/-trzymryane sq w chlodni, natomiast patrochy groma&one

s4 oddzielnie, zapewniaj4c w miare mo2liwoSci ich przetrzymywanie

w temperaturze chlodni;

3. Patrochy ozraua sig w spos6b pozwalajacy na ich prz5porzqdkowanie

do danej tuszy przetrzymywanej w chlodni;

4. W punkcie przetzymywania tusz odstrzelonych dzik6w istnieje obowiazek

dokonywania oglqdzin tusz przez urzqdowego lekarza weterynarii;

5. Przed opuszczeniem punktu przetrymywania tusz odstrzelonych dzikow,

wszystkie materialy jednorazowego uZytku sluzace do zabezpieczenia

prr*woionej tuszy lub dzika przed patroszeniem, naleiy pozostawid

prz5r patrochach, natomiast wszystkie materialy wielorazorvego u,lrtku

powinny zosta6 poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzikow,

zaleca sig r6wniei przeprowadzenie mycia i dezynfekcji k6l Srodk6w

transportu oraz w razie konieczno6ci ich przestrzeni ladunkowej.

Rozdziel IV

Zechowanle zasad bloasekut&cji przy pobleranlu pr6bek bo bedei
leboratoryjnych w klorunku ASF od odstrzelonych dzlk6w.

1. Probki do bada-ri laborato4zjnych naleZy pobiera6 do plastkowych probowek

jednorazowego uirytku bez artykoagulantu, a nastQpnie umieScii je w worku



strunowym i oznakowai. Minima.lna objetoSi pr6bki krwi, wystarczajqca do

wykona.nia badan laboratoryjnych wl,nosi 2 ml.

2. Nale/ry unikai zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z kt6rej pobierana jest

pr6bka z krwia zwierzqcia.

3. Wszelkie materialy lub sprzet uiiFte do pobierania pr6bek krwi,

po zakonczeniu probkobrania naleiy umya a nastapienie zdezynfekowai lub,

w razie konieczno6ci, poddanie utylizacji.

WAtgcztle z.a)4cz.ane do pisma GlWz-4O3-455 /2018 z dnia l8 lipca 2018 r.,

naleiy stosowa6 od dnia l0 sierpnia 2O18 r.

lI}m samym w dniu 9 sierpnia 2018 r. traca moc Wytgczne, przekazane za.

pismem clWz-4O3-144/2O15(Ll z dnia 11 czerwca 2015 r.

*) - miejsce przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik6w: oznacza punkt sklrpu
dziczyzny lub zallad obr6bki dziczyzny lub inny zaklad nadzorowary przez organ
lnspekcji Weterynaryjnej, w kt6rym moga byi przechowywaae tusze i/lub skdry
dzikow, zlokalizowany na obszarze zagroienia, obszane objetym ograniczeniami,
obszarze ochronnym, jak r6wnie' poza obszarami objetymi restrykcjami
w zwiqzku z ASF.



Lista najbardziej "efektywnych" derynfehcyjnych Srodk6w wirusob6jczych
polecanvch do stosowania w bioasekuracji i zwalczaniu wirusa ASF.

Lp Nazwa preparatu PRODUCENT UWAGI

1 vrRl(oN s BAYER ROZTWdR 1%

2 CHLOROTAAB. D INTER.IODEX ROZTWoR 3% i 1%

3 DEZACID VR RED ACRYTMED ROZIWdR 1%

4 VIA.SEPT AGRO-TRADE ROZTWOR 3%

5 M5 KIMEMKILL MS SCH IPPERS ROZTW6R 1%

Opracowano w oparciu o informacjq uzyskanq

Z Plwet - PIB w Putawach.

Z€stawienle spor'qdzil:
,an Blasaczyk

Klerownik zespolu
Gospoda rli towie.kiej
w OGLP

Warsrawa, 19.07.2018 r
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