
Schemat przemieszczania świń z gospodarstwa położonego na obszarze zapowietrzonym z powodu ogniska ASF. (min 3 km 

od ogniska) 

 

 

               

                                     

  

  

     

 

 

 

 

 

 

  

Gospodarstwo pochodzenia zlokalizowane w obszarze 

Min. 40 dni od dnia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji w ognisku 

 

1. Wizyta w gospodarstwie 24 h przed przemieszczeniem 
2. Kontrola IRZ i parametrów produkcyjnych  
3. Badanie kliniczne wywożonych świń z każdego  
budynku z pomiarem w.c.c. – schemat 20% /95% przede 
wszystkim u świń starszych niż 3 m-ce, 
4. Pobieranie próbek krwi  do badań/tkanek – schemat 
10%/95%       lub               schemat  5%/95% 

Wyznaczona decyzją PLW rzeźnia (najlepiej w obszarze 

zapowietrzonym lub zagrożonym) lub zakład utylizacyjny 
Inne gospodarstwo w tym samym obszarze 

zapowietrzonym (najlepiej w tym samym powiecie) 

Powiadomienie WLW i GLW o odstępstwie.  
Gospodarstwo pochodzenia (adres) – gospodarstwo 
przeznaczenia (adres). Jakie grupy produkcyjne w 
przesyłkach świń 

PLW  gospodarstwa pochodzenia powiadamia o przesyłce 
PLW rzeźnia 24h przed wysyłką. 
PLW rzeźnia informuje o przybyciu świń PLW gospodarstwa 
w 24 h. 

PLW gospodarstwa pochodzenia 

1. Zgoda na wywóz w formie decyzji administracyjnej 

2. Świadectwo zdrowia 

3. Plombowanie transportu 1. Wizyta w gospodarstwie 24 h przed 
przemieszczeniem 
2. Kontrola IRZ i parametrów produkcyjnych  
3. Badanie kliniczne wywożonych świń z każdego 
budynku z pomiarem w.c.c. 10% /95%  
4. Pobieranie próbek krwi / tkanek do badań – schemat 
10%/95%  lub            schemat  5%/95% 

Mycie i dezynfekcja środka transportu niezwłocznie 

po rozładunku pod urzędowym nadzorem 

Rzeźnia 
Odseparowane przetrzymywanie i ubój świń 
Szczegółowe badanie przed i po ubojowe zmiany ASF 
Świeże mięso znak owalny z krzyżem i  
przetwarzanie termiczne z godnie z rozporządzeniem MRiRW 
z 21 października 2016r. w sprawie produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru 
podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt. 
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Czas zakazu wywozu może być skrócony do 30 dni 

ale: 



Schemat przemieszczania świń z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożonym z powodu ogniska ASF. (min 7 km 

poza obszar zapowietrzony) 

         

 

                                                  

 

  

 

 

  

       

   

  

 

 

 

 

 

Gospodarstwo pochodzenia zlokalizowane w obszarze 

Min. 30 dni od dnia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji w ognisku 

 

PLW gospodarstwa 

1. Zgoda na wywóz w formie decyzji 

administracyjnej 

2. Świadectwo zdrowia 

3. Plombowanie transportu 
Wizyta w gospodarstwie 24 h przed przemieszczeniem 
Kontrola IRZ i parametrów produkcyjnych  
Badanie kliniczne wywożonych świń z każdego  
budynku z pomiarem w.c.c. – schemat 20% /95% przede 
wszystkim u świń starszych niż 3 m-ce, 
Pobieranie próbek krwi  do badań/tkanek – schemat 
10%/95%       lub        schemat  5%/95% 

PLW  gospodarstwa pochodzenia powiadamia o przesyłce 
PLW rzeźnia 24h przed wysyłką. 
PLW rzeźnia informuje o przybyciu świń PLW gospodarstwa 
w 24 h. 

Wyznaczona decyzją PLW rzeźnia (najlepiej w obszarze 

zapowietrzonym lub zagrożonym) lub zakład utylizacyjny 

Rzeźnia 
Odseparowane przetrzymywanie i ubój świń 
Szczegółowe badanie przed i po ubojowe zmiany ASF 
Świeże mięso znak owalny z krzyżem i  
przetwarzanie termiczne z godnie z rozporządzeniem 
MRiRW z 21 października 2016r. w sprawie produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z 
obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia 
zwierząt. 
 

Mycie i dezynfekcja środka transportu niezwłocznie 

po rozładunku pod urzędowym nadzorem 

Wizyta w gospodarstwie 24 h przed przemieszczeniem 
Kontrola IRZ i parametrów produkcyjnych  
Badanie kliniczne wywożonych świń z każdego budynku 
z pomiarem w.c.c. 10% /95%  
Pobieranie próbek krwi / tkanek do badań – schemat 
10%/95% (wymóg wyłącznie prawa PL) lub  schemat        
5%/95% 

Powiadomienie WLW i GLW o odstępstwie.  
Gospodarstwo pochodzenia (adres) – gospodarstwo 
przeznaczenia (adres). Jakie grupy produkcyjne  w 
przesyłkach świń 

Inne gospodarstwo w tym samym obszarze 

zagrożonym (najlepiej w tym samym powiecie) 
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Czas zakazu wywozu może być skrócony do 21 dni ale: 


