INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SIEMIATYCZACH

KOMUNIKAT
Na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej
2014/178/UE odnośnie do obszarów objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń w
niektórych państwach członkowskich (2014/637/UE):

od dnia 28.08.2014 r. obszar gmin: Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce
położonych w powiecie siemiatyckim został włączony do strefy
ochronnej ustanowionej w związku ze stwierdzeniem afrykańskiego
pomoru świń.
Na wskazanym obszarze zgodnie z § 1, 2, 11 i 12 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014r. w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru
świń (Dz. U. poz. 420 z późn. zm.) obowiązują nakazy i zakazy skierowane do
myśliwych:
1. Stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny
niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego
pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia.
2. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym
są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików
i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z
dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone
wirusem afrykańskiego pomoru świń.
3. Zakazuje się wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez
osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na
zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
4. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego i obszaru
objętego ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
5. Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami albo na
obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi
częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na
tym samym obszarze:
1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub
2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji
Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub
skóry dzików-chłodnie kół łowieckich.
6. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na
obszarze ochronnym mogą być przemieszczane z punktów skupu

dziczyzny i zakładów, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku
badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
7. W punktach skupu zwierząt łownych i nadzorowanych chłodniach
tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób
zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz,
części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które
mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.
8. Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików
odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego,
surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z
mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso
poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w
kierunku afrykańskiego pomoru świń.
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