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ZMIANY W PROGRAMIE BIGASEKU RACJI!

NOWY PROGRAM BIOASEKURACJI

Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których
są utrzymywane świnie oraz wsparcie finansowe producentów rolnych w przypadku
czasowej rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej.

I I Program bioasekuracji obowiązuje na terenie wybranych gmin
. . województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Szczegółowa lista gmin oraz mapa na www.wetgiw.goy.pl/ASF i www.minrol.goy.pI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI

1. Za bezpieczen ie gospoda rstwa, w którym są utrzymywa ne świn ie w system le otwartym,
wymaganejest podwójne ogrodzenie (min. wysokość 1,5 m; podmurówka lub wkopany
krawężnik);

2. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
3. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
4. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren

gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
5. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt

domowych;
6. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń

utrzymywa nych w system ie otwartym;
7. Zapewnienie aby;

. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń
poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych
gospodarstwach,

. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego;

8. Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu
bioasekuracji obejmującego: dokumentację przestrzegania wymagań określonych
W pkt 2-4, rejestr produktów 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;

9. Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych
do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej
co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp
wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy
całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;

10. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie
utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
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