
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. 

Poz. 360 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI') 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń 

Na podstawie art. 47 ust. l i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia II marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza się następujące zmiany: 

l) po § l dodaje się § la w brzmieniu: 

,,§ la. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami 
oraz obszarem zagrożenia: 

l) nakazuje się: 

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, 

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz re
jestru wejść osób do pomieszcze!\. w których są utrzymywane świnie, 

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz 
domowych, 

d) utrzymywanie świll w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, 
mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszcze!\, w których 
są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, 

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności 
tylko w danym gospodarstwie, 

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czyn
ności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, 
w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, 

g) bicżącc oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, 

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronncj oraz obuwia 
ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności, 

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszcze!l, w których są utrzymywane świnie, 

i wyjściami z tych pomieszcze!\, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż 
szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż l m, a także stałe utrzymywanie tych 
mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego, 

I) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji l'Lldowej - rolnictwo, na podstawie § l usL 2 pkt l rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 2325). 
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j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, 
lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, 

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, 
związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym; 

2) zakazuje się: 

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, 
części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozwnieniu art. 3 pkt I w związku 
z a11. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu EW'opejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paidziernika 
2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprze
znaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 177412002 (rozporządzenie 

o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. I, z późno zm.'1j, 
zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego", pochodzących z dzików oraz materiałów 
i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świó, 

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczest
niczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierzą!."; 

2) w § 2 w ust. I pkt I otrzymuje brzmienie: 

,,1) 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 afrykaóskiego pomoru świń;". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. JUl'giel 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Vrz. VE L 276 z 26. 1 0.201 0, str. 33 oraz Dz. Vrz. VE L 354 
z28.12.2013, str. 86. 



SZANOWNI PAŃSTWO, 
HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

W związku z rea lnym zagrożeniem wystąp i e niako lejnych ogni sk 
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASI') w kraju 

Główny Leka rz Weterynarii przypomina o koniecznośc i bezwzględnegoprzestrzegan ia 

ZASAOBlOASEKURACJI 
w gospodarstwach utrzymujących świnie, w tym o koniecznośc i : 

I. PRAWLDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU 
ZWIERZĄT 

(czyszczeni e na sucho, myc ie detergentem i płukani e wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych 
pojazdów, dezynfekcja kab iny) 

2. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA 

~\''--I 
3. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO 
(czyszczen ie na sucho, mokro, dezynfe kcja powierzchni w pomieszczeniach, w których są utrzymywane św ini e, 

bioasekuracja granic gospodarstwa oraz dotycząca personel u), 

.; . .., ... ~ ... , .--
4. PRZESTRZEGANIA ZASAD PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW DO 

DEZYNFEKCJI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ LISTĄ . 
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DOSTĘPNE PRODUKTY B10BÓJCZE DO STOSOWANIA W CELU NISZCZENIA WIRUSA 

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). STAN NA DZIEŃ: 9 MARCA 2018 R.: 

AGRISAN 8090 

er POSTAĆ: proszek przeznaczony do utrzymani a higieny w 

i przetrzymywania i transportu zw i erząt oraz do dezynfekcj i budynków in wentarski ch; 

er OPAKOWANIE: worek papierowy/propy lenowy; 

er SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO: preparat stosujemy zarówno 

miejscach hodowli 

na legowiskach pros i ąt 

i mac ior j ak i w po mi eszczeni ach gdzie odbywa s i ę tucz trzody. Przy stosowaniu AGR ISANU na l eży zwróc ić 

szczegó lną uwagę w na najbardziej zaw ilgocone częśc i koj ca: miejsca oddawani a odchodów, pobierania paszy i 

wody. Produkt może być stosowa ny także na głęboką śc iółk ę. Preparat nanosi się na dezynfekowana 

powierzchn ie lub na śc iółke 1-2 razy w tygodniu przez równomierne posypywanie. Optymalna dawka to 50-1 00 

~Służy do dezynfekcji budynków in wentarskich w obecnośc i zw ie rząt; 

VIRKONTMS 

er POSTAĆ: proszek, prod ukt o dz i ałaniu bakteri obójczym i wirusobójczym, przeznaczony do dezynfekcji 

pomieszczeń dla zw i erząt, powierzchn i, narzędz i i wyposażen ia gospodarstwa, dezynfekcj i ś rodków transportu; 

er OPAKOWANIE: saszetka w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); butla w opakowan iu zb iorczym: 

pudełko (karton); wiadro (polipropy len); 

er SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BlOBÓJCZEGO: Skuteczny na powierzchni ach porowatych, w ni skich (od 

+4°C) temperaturach, w nisk ich stężeniach , krótkim czas ie oddziaływani a na patogen ( 10 min .). 

Rutynowa dezynfekc ja wszystkich powierzchni: I : I 00 ( 10 gramów środka Virkon™ S na każdy litr wody) przy 

użyc iu myjki c i ś nieniowej lub innego opryski wacza mechanicznego nani eść roztwór środ ka Virkon™ S w 

dawce 300 mllm2 

Przygotowanie I % roztworu : 150 g preparatu wraz z 15 I letniej wody wystarczy na 50 m'; 300 g preparatu wraz 

z 30 I letniej wody wystarczy na 100 m2
; 1,5 kg preparatu wraz z 150 I letniej wody wystarczy na 

500 m2
; 

Dezynfekc ja obuwia i kół Doiazdów: wlać roztwór do odpowiedniego poj emnika. Wymienić, gdy jest 

zanieczyszczony lub po uplywie 4-5 dni od przygotowan ia. Stosować c iąg l e. Zaleca s i ę przy każdym wjeźdz i e i 

wej ściu na farmę prod u kcyjną i przy wej śc iu do budynków. 

Zamgław i an i e/dezynfekc j a za pomocą spryski wania : stosować urządzen ie c i śnieniowe lub spryskiwacz 

plecakowy. Dozować I I roztworu na 10 m2 powierzchni podłog i . Zamgławian ie na zim no: przy użyc i u 

zamgław i acza mechanicznego dozować I I roztworu preparatu na 10 m' powierzchni podłóg; 

DESAM EFEKT M 

er POSTAĆ:C iecz, środek myjąco-dezynfekuj ący o właściwośc iach bakteriobójczych, grzybobójczych, 

prątkobój czych oraz wirusobój czych, przeznaczony do stosowania do wszystkich zmywa lnych powierzchni, 

sprzętu w zakładach opieki zdrowotnej ,w przemyś l e spożywczym; 

er OPAKOWANIE: bute lka (po lietylen), kani ster (polietylen); 

er SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BlOBÓJCZEGO: Środek skoncentrowany, stosowany w rutynowej 

dezynfekc ji w stężeniu 0.25% przez 15 min ., przy dezynfekc ji powierzchni o wysokim ryzyku w stężen iu 0,5% 

przez 30 min. W celu przygotowania roztworu preparat na l eży rozc i eńczyć wodą w temperaturze 

20-35°C. Roztwór 0.25% przygotować poprzez uzupe lnienie 2.5 mi koncentratu wodą do 998 mI. Sil nie 

zabrudzone powierzchni e i przyrządy na leży wstępnie oczyśc ić mechani cznie a następni e zdezynfekować . 
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