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Wytyczne odnośnie stosowania zasad

w czasie polowań otaz ,w czasie pobierania

w kierunku ASF w obszarze ochronnytn'

i obszatze zagtożenia.

1.

L. Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzalu.

Za)'ecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, ty1ko w miarę

mozliwości, niezwłoczne tcj6 przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz

odstrzelonych dzikóq7(l), W celu wykonania tej czynnoŚci w wznaczonym

miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

DzIIĄ odstrzelone i przeznaczoTle do utylizacji, nie powinny być patroszone

w łowisku. W ten sposób nd'eĘ traktować każdego odstrzelonego dzka,

u którego przed' dokonaniem odstrza-tu stwierdzono objar,vy nasuwajace

podejrzenie wystąpienia ASF;

w przypadku niemozności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku

(kóńiecznoŚć szybkiego wystudZeT.rLa tuszy, dalsze kontynuowanie polowania,

itp') czynność tę ne/LeĘ wykonywaÓ mając na uwadze zapobl'eżente

przedostawania się krvn z pozyskanego dzIka do środowiska;

Zd6ca się d.okonywanie patroszenta dzikóv,l na folii lub innym, szczelnym

materiale;

Miejsce patroszenia nadLeĘ obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym

w od'powiednim stęzeniu. Dotyczy to tair<żę innych miejsc zanieczyszczonych

krwią dzIka, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

Zilega się umies zczatlie patrochól,v i folii, na której dokonano patroszenia

w szczelnym, plastikolvym pojemniku 1ub worku;

Po wykonaniu wyżej wymienionych cąrnności naJeĘ zdezynf,ekować dłonie

i obuwie.

2. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików

otaz patrochów lub całych dzików ptzed, patroszeniem f miejsc

polowania do miej sc ptzehtzymywania odstrzelonych dzików.

bioasekuracji Ptzez myśliwych

próbek do badań laboratoryjnych

obszatze objętym ograniczeniami
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1. Srodki transportu pol,vinny być oclpowiednio uszcze1nione !V celu

zap obie gani a mo zlir,vo ści l,l,yciekania krwi ;

2. Srodki transportu por,vinny byó wył.ożone materiałem 1ednorazowego uą,tku

lub rnateria-łem wielorazowego uz}.ttru nadającym Się do skutecznego

czy szczenia i dezYnfekcj i ;

3. Srod'ki transportu nie powinny byĆ wykorzystywane w dziala]ności rwtapanej

z utrzymywaniem lub hodowlą świn, świniodzików iub dzików;

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkoŚci,

umozliwiających przęC!ąganle tusz lub niepatroszonych odstrzelonych

d'ztkow, w przypadku gdy nie ma mozliwości dojazdu do miejsca dokonarria

odstrzalu;

5. Pun}Ć przetrzyrnywania tusz odstrzelonych dzikow powinien byĆ wyposazony

w maty d.erynfekcyjne i w mobi1ne urządzenia zapesv,niające mozlilvoŚć mycia

i d.ezynfekcji kół Środków trarrsportu oTaz w razte koniecznoŚci

ich przest rzet\ ładunkol,vej ;

6. Na terenle punktu przettzympwarria tusz odstrzeIonych dzików zapewnia się

miejsce d.o patroszenia dzikóv,l z zachow.aniem zasad bioasekuracji,

o zfl ac zorre tabltczka, z n api s em,,M iej s c e p atro s zeni a" ;

7, Tusze pitzetrzym.y1,Vane Są \,V chłodni, natomiast patrochy grornadzone

Są oddzielnie, zapewniając w miarę moz1iwości ich przeftryrnywanie

w temperaturze chłodni ;

8. Patrochy oznacza Się w sposób porwalający na ich przyporządkowanie

d.o danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

g, Dzil<l, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, nie powinny byc przeŁr7ymryane

razertz t:uszarrri Po wlPatroszenlu;
'1o'W punkcie ptzetrzym-ywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek

d.okonyr,vanta og!ędzin tusz ptzez urzędowego lekarza weterynarii;

11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrze\onych dzików,

wszystkie materialy jednorazowego uzytku słuzące do zabezpteczenta

przewożonej tuszy lub dzlka przed' patroszeniem, naleĘ pozostawić

przypatrochach,natomiastws4lstkiemateriaJywielorazowegouzl'tku
powinny zostać poddarre skutecznem:u Czyszczet1lu i dezynfekcji;

L2, Ptzed opuszczeniem punktu przetrzyne1n,vania tusz odstrzelonych dzików,

za]eca się również ptzeptowadzente mycia i dezynfekcji kÓł Środków

transportu oraz w razię konteczności ich przestrzeTl| ładunkowej.



3. Zachowanie zasad bioasekuracji przy
laboratoryjnych w kierunku ASF

1'' Próbki do badan laboratorvjnvch na]eŻv

jednorazowego uąrtku, a następnie

i oznaf<ować. Minima]na objętość probki

badan laboratoryjnych wynosi 2 rnl

pobieraniu próbek bo badań

pobierać do piastikowych probówek

umieścić je 'ff worku fo1iow1rn

krwi, wystarczająca do wykonania

ź
(1) - punkt przettzymywania tusz odstrze\onych dzików: oztvacza punkt skupu

dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakł.ad nadzorowany ptzez organ
Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przecholĘ.wane tusze i/lub skóry
dziliów, z\okaIizowany na obszarze zagrożenia iub na obszatze objętym
ograniczeniami,


