
 

 
 ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów 

– pozyskanych od świń i dzików. 

 

 

Występowanie ASF na terenie Polski 

Obszary występowania środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt zostały 

określone w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE: 

1.Obszar ochronny–część I załącznika (kolor żółty), 

2.Obszar objęty ograniczeniami–część II załącznika (kolor czerwony), 

3.Obszar zagrożenia–część III załącznika (kolor niebieski). 

 

 

MIĘSO WIEPRZOWE – świnie przemieszczane z obszaru ochronnego 

 

Zwierzęta, które znajdują się w gospodarstwie w obszarze ochronnym (części I 

załącznika) mogą być przemieszczone do rzeźni pod warunkiem, że: 

 

 zwierzęta na 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez 

urzędowego lekarza weterynarii, 

 formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi  zastrzeżeń. 

 gospodarstwo spełnia wymagania przewidziane dla obszaru ochronnego tj.: 

1) utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno 

żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, w odrębnych, zamkniętych 

pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne 

wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,  

w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne; 

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem 

na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące 

aktualizowanie tego spisu; 

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno 

żyjących oraz domowych; 

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed: 



a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami 

z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń,  

w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub 

pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza 

niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, 

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami 

z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie 

mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż 

obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego 

z tego gospodarstwa 

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie 

skuteczności działania środka dezynfekcyjnego; 

4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, 

które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie; 

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, 

przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do 

ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie  

i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia; 

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych 

do obsługi świń; 

7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń 

odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do 

wykonywania tych czynności; 

8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub 

produktów ubocznych pochodzenia wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz 

rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie; 

9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których 

są utrzymywane świnie; 

10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni. 

 

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego 

urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. 

Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia. 



 

MIĘSO WIEPRZOWE – świnie przemieszczane z obszaru objętego 

ograniczeniami 

 

Świnie takie mogą być jednak przemieszczone w ramach tego samego obszaru 

bezpośrednio do uboju do rzeźni, pod warunkiem, że: 

 właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na 

przemieszczenie, 

 maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez 

urzędowego lekarza weterynarii, 

 dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna 

kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń. 

 

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego 

urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. 

Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia. 

 

MIĘSO WIEPRZOWE – świnie przemieszczane z obszaru objętego 

ograniczeniami 

 

ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU 

Świnie takie mogą być przemieszczone do uboju do wyznaczonej rzeźni, pod 

warunkiem, że: 

 30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały 

wprowadzone do gospodarstwa, 

 przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 

30dni, 

 badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF 

maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem 

 maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie 

przez urzędowego lekarza weterynarii, 

dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna 

kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń. 



MIĘSO WIEPRZOWE Ubój na użytek własny w gospodarstwie na terenie 

obszarów 

Ubój na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów 

objętych ASF jest dozwolony pod warunkiem, że: 

 świnie przebywają w gosp. minimum 30 dni przed ubojem, 

 świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego 

lekarza weterynarii, 

 mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu, 

 zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa 

ASF: 

 na terenie obszaru zagrożenia (część III załącznika) – obowiązkowo, 

 na terenie obszaru ochronnego (część I załącznika) oraz objętego 

ograniczeniami (część II załącznika) – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń. 

 

Zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym (część I 

załącznika), obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika) oraz 

obszarze zagrożenia (część III załącznika) prowadzenia uboju świń w celu 

produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym 

gospodarstwie. 

 

MIĘSO DZIKÓW odstrzelonych na terenie obszarów 

 

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym (część I), obszarze objętym 

ograniczeniami (część II) albo obszarze zagrożenia (część III) jest niezwłocznie 

dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami 

wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: 

 do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub 

 innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej,  

w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. 

 

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na ww. 

obszarach opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku 



badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących 

się w danym obiekcie. 

 

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. 

Zabronione jest wysyłanie poza te obszary mięsa dzików i produktów z niego 

wytworzonych, odstrzelonych na: 

 obszarze objętym ograniczeniami (część II) – pomimo wyniku ujemnego na 

ASF, oraz 

 obszarze zagrożenia (część III) – pomimo wyniku ujemnego na ASF. 

 

  

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa 

dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze 

ochronnym (część I) – wynik ujemny na ASF. 

  


