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NOWY PROGRAM BIOASEKURACJI 

Celem programu jest zwi~kszenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w kt6rych 
Sq utrzymywane swinie oraz wsparcie finansowe producent6w rolnych w przypadku 
czasowej rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej. 

II •• 
Program bioasekuracji obowiqzuje na terenie wybranych gmin 

wojew6dztwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego . 

Szczeg6towa lista gmin oraz mapa na www.wetgiw.gov.pl/ASF i www.minrol.gov.pl. 

WYMAGANIA DOTYCZJ\CE BIOASEKURACJI 

1. Zabezpieczenie gospodarstwa, w kt6rym Sq utrzymywane swinie w systemie otwartym, 
wymagane jest podw6jne ogrodzenie (min. wysokose 1,5 m; podmur6wka lub wkopany 
kraw~inik); 

2. Wdroienie programu monitorowania i zwalczania gryzoni; 

3. Przeprowadzanie okresowych zabieg6w dezynsekcji (od kwietnia do listopada kaidego roku); 

4. Prowadzenie rejestru srodk6w transportu do przewozu swin, kt6re wjezdzajq na teren 
gospodarstwa oraz rejestru wejse os6b do pomieszczen, w kt6rych Sq utrzymywane swinie; 

5. Zabezpieczenie budynku, w kt6rym Sq utrzymywane swinie, przed dostE;pem zwierzqt 
domowych; 

6. Utrzymywanie swin w gospodarstwach w zamkniE;tych pomieszczeniach, z wyjqtkiem swin 
utrzymywanych w systemie otwartym; 

7. Zapewnienie aby: 
• osoby majqce kontakt ze swiniami w gospodarstwie nie utrzymywaly wlasnych swin 

poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowaly siE; dodatkowo obslugq swin w innych 
gospodarstwach, 

• do budynk6w, w kt6rych Sq utrzymywane swinie, nie wchodzily osoby postronne, 
• osoby przebywajqce w budynkach inwentarskich uiywaly odzieiy ochronnej oraz 

obuwia ochronnego; 
8. Posiadanie w gospodarstwie, w kt6rym Sq utrzymywane swinie, pisemnego planu 

bioasekuracji obejmujqcego: dokumentacjE; przestrzegania wymagan okreslonych 
w pkt 2-4, rejestr produkt6w biob6jczych uiywanych w gospodarstwie, program 
czyszczenia i dezynfekcji pomieszczen i sprzE;tu majqcego kontakt ze swiniami, zasady 
uiywania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieiy ochronnej i obuwia; 

9. Zabezpieczenie budynk6w inwentarskich oraz budynk6w i miejsc wykorzystywanych 
do przechowywania pasz i sci61ki pojedynczym ogrodzeniem 0 wysokosci wynoszqcej 
co najmniej 1,5 m na calej dlugosci, zwiqzanym na stale z podloiem, wykluczajqcym dostE;P 
wolnoiyjqcych dzik6w na teren gospodarstwa. Wymagania Sq spelnione takie wtedy gdy 
cale siedlisko jest ogrodzone w wyiej okreslony spos6b; 

10. Utrzymywanie swirl w gospodarstwie w budynkach, w kt6rych nie Sq jednoczesnie 
utrzymywane inne zwierzE;ta gospodarskie kopytne. 


