Informacja o zasadach ochrony gospodarstw przed wniknięciem
czynnika zakaźnego- bioasekuracji

W związku z niekorzystną sytuacją w części województwa podlaskiego, mazowieckiego
i lubelskiego w zakresie afrykańskiego pomoru świń – ASF i zagrożeniem przeniesienia
choroby na pozostałe regiony kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu zaleca
wzmocnienie zabezpieczenia statusu zdrowotnego świń (bioasekuracji) i przypomina
o:
wymogu zapewnienia szczelnego ogrodzenia wokół pomieszczeń z trzodą chlewną
i pomieszczeń z paszą,
 wymogu zapewnienia zabezpieczenia pomieszczeń z trzodą chlewną oraz
pomieszczeń
z paszą i ściółką (np. słomą) przed dostępem innych zwierząt, w tym
dzikich,
 zakazie wstępu do pomieszczeń ze zwierzętami osobom nieupoważnionym, osobom,
które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów lub w regionie gdzie
wystąpił ASF, lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne, w tym
umieszczenie tablicy z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
 wymogu
używania
wydzielonej
odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu
do obsługi zwierząt i pozostawiania ich w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu
inwentarskim,
 wymogu posiadania w gospodarstwie:
 środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej
dezynfekcji pomieszczeń i bieżącej dezynfekcji rąk, sprzętu. Środki te
należy
przechowywać
w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób
niepowołanych.
 mat dezynfekcyjnych, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń
z trzodą chlewną oraz przygotowanych do zabezpieczenia wejść, wjazdów i wyjazdów
z i do gospodarstwa,
 zakazie żywienia zwierząt odpadami kuchennymi - zlewkami,
 zapewnieniu odpowiednich warunków utrzymania trzody chlewnej,
 wymogu zapewnienia wydzielonego miejsca do składowania obornika,
 wymogu utrzymywania pomieszczeń inwentarskich w czystości oraz ładu
i porządku w ich otoczeniu,
 wymogu wprowadzania do
gospodarstwa
świń oznakowanych, ze stad
zarejestrowanych
w ARiMR oraz zaopatrzonych w świadectwo zdrowia wystawione
przez urzędowego lekarza weterynarii,
 wymogu przekazywania do utylizacji zwłok świń,
 żądania od podmiotów skupujących zwierzęta, dostarczających paszę, odbierających
zwłoki padłych zwierząt, dokumentów
potwierdzających dezynfekcję środków
transportu.


Ryzyko przeniesienia choroby
związane jest z przemieszczaniem
się ludzi,
środków transportu zwierząt, pasz, zwłok zwierzęcych oraz w drodze nielegalnego
przywozu z państw
trzecich, gdzie występuje ASF, świń i produktów pozyskanych
z trzody chlewnej i dzików.

