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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, iż w dniu 

dzisiejszym została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 

2019/489 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 

2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w 

odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich. Zgodnie z tą decyzją do obszaru objętego ograniczeniami (strefa 

czerwona) została dołączona część gminy Teresin położona na północ od linii 

wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie sochaczewskim. Link do mapy 

obrazującej w/w strefy widnieje na stronie (https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa). 

W związku z powyższym zmieniły się zasady przemieszczania świń z w/w. obszaru 

oraz w jego obrębie a mianowicie: 

W obrębie strefy czerwonej: 

 przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po 

wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia 

oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na 

przemieszczenie świń, 

 po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do 

innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, nie wcześniej niż 24 

godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego 

lekarza weterynarii, 

 istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w 

miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; 

miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie 

przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza 

weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie 

pozwolenia). 

 

 Urząd Gminy w Teresinie 
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Poza strefę czerwona w granicach Polski: 

 przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, 

 dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń: 

o muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed 

przemieszczeniem lub od urodzenia,  

o pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed 

przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów 

zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń, 

o pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed 

przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy 

niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego 

ograniczeniami), 

o zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z 

wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem, 

o nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane 

badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie 

wykazywały objawów klinicznych ASF następnie urzędowy lekarz 

weterynarii wystawia świadectwo zdrowia. 

 

Warunki transportu zwierząt: 

 Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą 

być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument 

potwierdzający przeprowadzenie oczy szczenią i odkażania po ostatnim 

przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym 

środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza 

weterynarii. 

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Sochaczewie, ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew, od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie zwraca się z prośbą o 

zwyczajowe rozpropagowanie powyższej informacji. 
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