Biały
Wolny
Brak wirusa

Obszar

Przemieszczenia

Zgłosze
nia

- + stanu -> 7 dni
urodzenia -> 37 dni

Bez ograniczeń :
1. świadectwo
zdrowia do
gospodarstwa
2.

świadectwo
zdrowia do
rzeźni
Zwierzęta
oznakowane

Żółty
Ochronny
Brak wirusa
- + stanu -> 48 godzin
urodzenia -> 32 dni

Czerwony
Ograniczenia
Wirus u dzików
- + stanu -> 48 godzin
urodzenia -> 32 dni

Żółta strefa i Polska (rzeźnia i gospodarstwo):
1. badanie kliniczne i świadectwo
zdrowia 24h przed wyjazdem

Strefa Czerwona (rzeźnia i gospodarstwo):
1. zezwolenie PLW na przemieszczenie
2. badanie 24h i świadectwo zdrowia
3. możliwość gromadzenia zwierząt w
miejscu gromadzenia po pozwoleniu
przez PLW
Strefa Żółta i Biała w Polsce (rzeźnia i
gospodarstwo):
1. 30 dni lub od urodzenia przebywają
w gospodarstwie
2. nie wprowadzano świń z niebieskiej
lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni
3. badanie 7 dni przed
przemieszczeniem na ASF – ujemne
4. nie wprowadzono zwierząt ze stref z
ograniczeniami w ciągu 30 dni
5. badanie kliniczne 24 h przed
wyjazdem + świadectwo zdrowia
6. wymagania Choroby Aujeszkiego
7. środki transportu, którymi są
przewożone zwierzęta, po rozładunku
muszą być czyszczone i odkażane, a
dokument potwierdzający
przeprowadzenie oczyszczenia i
odkażania po ostatnim
przemieszczeniu zwierząt (albo jego
kopia) muszą być przewożone w tym
środku transportu i udostępniane na
żądanie urzędowego lekarza
weterynarii

Po za Polskę (rzeźnia i gospodarstwo):
1. 30 dni lub od urodzenia przebywają w
gospodarstwie,
2. nie wprowadzano świń z niebieskiej
lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni
3. badanie 7 dni przed przemieszczeniem
na ASF – ujemne
4. badanie kliniczne 24 h przed
wyjazdem + świadectwo zdrowia
5. wymagania Choroby Aujeszkiego
Zwierzęta oznakowane

Zwierzęta oznakowane

Niebieski
Zagrożenia
Wirus u świń
- + stanu -> 48 godzin
urodzenia -> 32 dni
Strefa Niebieska (rzeźnia i gospodarstwo):
1. zezwolenie PLW na przemieszczenie
2. badanie 24h i świadectwo zdrowia

Strefa Biała, Żółta i Czerwona w Polsce (rzeźnia):
1. TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do
tego celu rzeźni
2. 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie
3. nie wprowadzano świń z niebieskiej lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni
4. badanie 7 dni przed przemieszczeniem na ASF – ujemne
5. nie wprowadzono zwierząt ze stref z ograniczeniami w ciągu 30 dni
6. badanie kliniczne 24 h przed wyjazdem + świadectwo zdrowia
7. transport:
a. bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,
b. z góry określonymi trasami przewozu,
c. środki transportu, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane, a
dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania
po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być
przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie
urzędowego lekarza weterynarii,
d. każdy transport musi spełniać warunki określone przez właściwego
PLW.
Strefa Czerwona w Polsce (gospodarstwo):
1. 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie
2. nie wprowadzano świń z niebieskiej lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni
3. badanie 7 dni przed przemieszczeniem na ASF – ujemne
4. nie wprowadzono zwierząt ze stref z ograniczeniami w ciągu 30 dni
5. badanie kliniczne 24 h przed wyjazdem + świadectwo zdrowia
6. wymagania Choroby Aujeszkiego
7. środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku
muszą być czyszczone i odkażane, a dokument potwierdzający
przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu
zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku
transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii
W obszarze:
1. zapowietrzonym (3 km od ogniska choroby)
2. zagrożonym (10 km od ogniska choroby)
Kategoryczny zakaz wyprowadzania świń z gospodarstwa.

Uboje

W:
1. rzeźni
2. we własnym
gospodarstwie
Wymagania:
1. zgłoszenie do
PLW
2. badanie na
włośnie
3. zgłoszenie do
ARiMR

Tylko w :
1. w rzeźni
2. we własnym gospodarstwie
Wymagania:
1. Zgłoszenie do PLW
2. 30 dni lub od urodzenia przebywają w
gospodarstwie
3. obowiązek przeprowadzenia pełnego
badania przebojowego i poubojowego
4. próbkę na włośnie pobiera tylko ULW
5. przy podejrzeniu wystąpienia ASF
konieczne jest pobranie próbki. W
takim przypadku pozyskane mięso
będzie zdatne do spożycia tylko po
uzyskaniu ujemnego wyniku badań
laboratoryjnych
6. badanie na włośnie
7. zgłoszenie do ARiMR

Obszar

Maty

przed budynkiem ze świniami
przed wejściem do gospodarstwa
przed wjazdem do gospodarstwa
Program zwalczania szkodników
Ograniczenia w polowaniu
Tusz dzików w gospodarstwie
Badanie wszystkich dzików odstrzelonych
Badanie wszystkich dzików padłych
Poszukiwania dzików

Tylko w :
1. w rzeźni
2. we własnym gospodarstwie
Wymagania:
1. Zgłoszenie do PLW
2. 30 dni lub od urodzenia przebywają w
gospodarstwie
3. obowiązek przeprowadzenia pełnego
badania przebojowego i poubojowego
4. próbkę na włośnie pobiera tylko ULW
5. przy podejrzeniu wystąpienia ASF
konieczne jest pobranie próbki. W
takim przypadku pozyskane mięso
będzie zdatne do spożycia tylko po
uzyskaniu ujemnego wyniku badań
laboratoryjnych
6. badanie na włośnie
7. zgłoszenie do ARiMR

Biały
Wolny
Brak wirusa
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
1 kontrola (brak nieprawidłowości)

Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej

1 kontrola (nieprawidłowości) decyzja
nakazująca usunięcie ich
2 kontrola sprawdzająca negatywna
decyzja nakazująca ubój lub zabicie i
zakazująca utrzymywanie w
gospodarstwa

Tylko w :
1. w rzeźni
2. we własnym gospodarstwie
Wymagania:
1. Zgłoszenie do PLW
2. 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie
3. obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i
poubojowego
4. próbkę na włośnie pobiera tylko ULW
5. konieczne jest pobranie próbki w kierunku ASF. W takim przypadku
pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego
wyniku badań laboratoryjnych. Próbkę pobiera tylko ULW
6. badanie na włośnie
7. zgłoszenie do ARiMR
W obszarze:
1. zapowietrzonym (3 km od ogniska choroby)
2. zagrożonym (10 km od ogniska choroby)
Zakaz ubojów gospodarczych -> Dozwolony za zgodą PLW

Żółty
Ochronny
Brak wirusa
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
Minimum 2x w roku (brak
nieprawidłowości)

Czerwony
Ograniczenia
Wirus u dzików
TAK
TAK
TAK
TAK
MOGĄ WYSTĄPIĆ
NIE
TAK
TAK
TAK
Minimum 2x w roku (brak
nieprawidłowości)

Niebieski
Zagrożenia
Wirus u świń
TAK
TAK
TAK
TAK
MOGĄ WYSTĄPIĆ
NIE
TAK
TAK
TAK
Minimum 2x w roku (brak
nieprawidłowości)

1 kontrola (nieprawidłowości) decyzja
nakazująca usunięcie ich
2 kontrola sprawdzająca negatywna
decyzja nakazująca ubój lub zabicie i
zakazująca utrzymywanie w
gospodarstwa

1 kontrola (nieprawidłowości) decyzja
nakazująca usunięcie ich
2 kontrola sprawdzająca negatywna
decyzja nakazująca ubój lub zabicie i
zakazująca utrzymywanie w
gospodarstwa

1 kontrola (nieprawidłowości) decyzja
nakazująca usunięcie ich
2 kontrola sprawdzająca negatywna
decyzja nakazująca ubój lub zabicie i
zakazująca utrzymywanie w
gospodarstwa

