
Instruk cja postępowania pod ezas odstrz aŁu
dzlkow w obszarzę objętym restrykcjami
(strefa niebięska - dawna żołta, strefa
Qzęrwona) ASF'.

1. Cel

Celem niniejszej instrukcji jest podanie sposobu postępowania podczas odstrzału dzików na
terenach objętych restrykcjami. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku
wykrycia wirusa ASF (afrykański pomor świń) oraz przechowyw,ania tusz dzików do czasu
uzyskania wynikow badań.

2. Opis chłodni i otoczenia

Probki krwi z chłodni będą odbierane 2x w tygodniu tj. * poniedziałki i w czwartki.
Kazdorazorł,o chłodnia będzie plombowanatwyłączona z dalszego uzytku do czasu uzyskania
rvvników badań.
\.\'chłodniach znajduie sie pornieszczęnle sanitarne zaopatrzone rv zlerv z rł,oda oraz
odpowiednią ilość środkow myjących i dezyntbkujących do dezynf-ekcji osobistej oraz sprzętu
oruz pojazdow, (wiadra i kuwety z preparatem Virkon oraz szczolki i opryskiwacze.

3. Sposób postępowania po odstrzeleniu dzika w strefie NIEBIESKIEJ

Każdego odstrzelonego dzika w kole łowieckim należy dostarczyć do
chłodni !!!

Myśliwi zobowiazani sa do postepowania zgodnie z niżei opisana procedura:

1. Kazdego odstrzęlonęgo dzika nalezy bęzwarunkowo dostarczyó do chłodni

2. Pobraó krew nięzwłocznię po odstrzeleniu dzika lub w trakcię patroszenia do probówek
jednorazowego uzytku (probowki na krew na|eży pobrać od łowczego koła łowieckiego lub
osoby przęz niego upowaznionej). Oznakować pobraną probkę (nr plomby dzika).

3. Narogi orazpŃrochy umieścić w szczelnym i wytrzymałym opakowaniu foliowym.

4. Każdą tuszę dzika oznakować trwalę znaęznikiem (nr plomby). Identycznie oznakować
narogi i patrochy i w miarę mozliwości przetrzymywać je w waruŃach chłodniczych -
powinny znajdowaó się w chłodni razęm z tuszą dzika. Pod tuszą umieścić pojemnik
zŃezpieczający ptzed wypływem krwi na podłogę chłodni. Niepowtarzalny nr zamieszczony
na tuszy musi być idenfyczny z nr zamięszazonym na wnętrznościach (para plomb),



5. Kazdego odstrzelonego dzika należy wpisać do rejestru _ opcjonalnie, wypełnić świadectwo
miejsca Pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celow Inspekóji Weterynaryjnej - opcjonalnie
oraz bezwzelednie wypełnić dokument dochodzenia epizootvcznego (ńDE) na mieiscu
Pozvqklnia dzika lub w §hłOd4i z podaniem numeru tel. komórkoweeo. Dokuńerrt oop
wYPełniony pozostawiĆ w chłodni (ewentualnie mozna go skopiowaĆ do własnych celów, np.
dokumęntacj a odstrzału sanitarnego.

Z wlw dokumentow musi bezwzględnie wynikaó ktorej tuszy on d,otyczy. Za|ęca się wpisanie
na tych dokumentach nr-u zawartego naznaczniku
dołączanym do każdej tuszy dzika.

6. O wprowadzeniu tuszy do chłodni powiadomić łowczego koła łowieckiego lub osobę przez
niego upowaznioną.

Dziki dostarczać mozna po uzgodnieniu z zarządcą chłodni lub/i łowczym kierując się
informacjami od nich uzyskanymi.
Wszystkie wątpliwoŚct atakże pytania proszę zgłaszac do łowczego koła lub zarządcy chłodni
ewentualnie do PIW Piotrkolł, Trybunalski pod nr tel.: (44) 646 44 04, lub 785777756 (tel.
Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim) w godzirrach 07:30-
15:30.

7. Probki do badań rł' godzinach nocn1,,ch i r.ł,ieczorny,ch nalezy oznakorł,ac numerem tuszy i
Pozostalłic rł'stat1'lvie (rł'clrłodni) lub lł dzień od 7:00 do 15:00 odbierane będą przez
inspektora weterynari i.

8. Do czasu uzy,-skania wyników badań. tusze. części ciała i skor1. dzikorł,przecholł.r,wane są
rv sPosob zapobiegający bezpośredniemu kontaktorł,i nie przebadanych tusz z suror.vcami i
innymi przedmiotami. które mogą spowodowac rozprzęstrzenianie się wirusa ASF.

Nieprzestrzeganie powyzszych postanowień moze być uznane za d,ziałanta nrające na celu
rozPrzestrzenianie choroby zakaŹne1, co zgodnie z polskim prawodawstwem jest
przestępstwem.



Sposób postępowania po otrzymaniu wyników w kierunku
wykrywania wirusa ASF

Informację o wyniku badań będzie przekazywał pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
łowczemu koła lub osobie przez niego upowaznionej, którzy powiadomią osoby dostarczające dziki
do chłodni, Negatywny wynik badania na obęcność ASF będzie upowazniał koło łowieckie - jako
właściciela tuszy do jej odbioru i zagospodarowania we własnym zakresię, Odbiór tuszy będzie
możliwy jedynie po skontaktowaniu się z łowczym koła lub osobą przez niego upowaznioną.
Po otrzymaniu wvników uiemnych na ASF" bedzie możlirye pobranie próbki do badań w
kierunku włośnicy - próba powinna być ona od razu dołaczona do tuszy. Badania tego
dokonywać będzie właściciel tuszy na koszt.
Narogi i patrochy z takich dzików będą kwalifikowane jako matęriał kategorii ż (3) i podlegać będą
usunięciu i przetworzeniu zgodnię z art, 13 rozporządzęnia nr 106912009. Dokonywać tego będzie
za pośrednictwęm Koła Łowieckię,
Tuszę dzików, patrochy, narogi i skóry w odniesieniu, co do których otrzymano wynik dodatni w
kierunku obęcności wirusa ASF oraz wszystkie pozostałe znajdujące się w chłodni tusze dzików
(bez względu na wynik badania), decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii będą podlegały
konfiskacię i utylizacji, Tusze, patrochy, narogi i skóry takich dzików będą odpowiednio
oznaczonę, a dalszy sposób postępowania zostanie określony poprzęz decyzję właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w
czasie polowań orazw czasie pobierania próbek do badań Iaboratoryjnych
w kierunku ASF; na obszarze ochronnym

Rozdział I

pkt 1) zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału:

A) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy
nasurł,ające podejrzenie wystąpienia ASF. po dokonaniu oględzin i pobraniu probek do badań
laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony iest do utylizacji;

B) Na obszarze ochronnym obowiązują zasady bioasekuracji opisane w pkt ż), prz;, czym
dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku;



pkt 2) zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:

A) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzikorv na folii lttb innym, szczelnym materiale;

B) Miejsce patloszenia należy obflcie zdezynlbkować środkiem dezynfekcyjnym w
odPowiednim stęzeniu. Dotyczy to takze innych miejsc zanteczyszczonych krwią dzika, np. w
trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

C) Zaleca się umieszczanie patrochów i 1b|ii, na ktorej dokonano patroszenia w szczelnym,
plastikowym pojemniku lub worku;

D) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności nalezy zdezynl'ekować dłonie i oburł,ie.

Rozdzial II

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików z miejsc polowania
do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików - chlodni.

l. Srodki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania
możliwości wlrciekania krwi;

2. Srodki transportu polł,inny być wy,łozone materiałem jednorazow,ego uży,tku lub
materiałem rł'ielorazowegcl uzytku nadającym się do skutecznego cz1,,szczenia i
dez1 nt-ekcj i:

3. Srodki tratlspofiu nie porł,intr}, b},,ć rrl,korzl,st,v\\,ane w działalnośc i związanej z
utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików:

\\'skazane jest stosor.r,anie plastikor,r,ych pojemnikow, odpowiedniej lł,ielkości.
umozlirł'iającl'ch przeciąganie tusz 1ub niepatroszonyclr odstrzelonych dzikow, w przy.padku
gd1, nie ma mozlirvości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału:

Rozdział III
Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików - chłodni

1 . PuŃt przetTzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wypos ażony w maty
dezynfekcyjne i w mobilne urządzenla zapervniające mozliwość mycia i dezynl-ekcji kół
środkow transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie,
zapewniając w miarę mozliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy
przetr zy mywanej w chłodni ;

4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania
oględzin tusz przez urzędoweg o lekarza weterynarii ;

5. Przęd opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie
materiały jednorazowego użytku słuzące do zabezpieczenia przewozonej tuszy lub dzika
przed patroszeniem, nalezy pozostawiĆ przy patrochach, natomiast wszystkie materiały
wielorazowego uzytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;



i

6, Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików. zaleca się równiez
przeprowadzenie mycia i dezyntbkcji koł środków transpońu oraz w razie kqnieczności ich
przestrzeni ładunkowej.

Rozdział [V

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w
kierunku AsF od odstrzelonvch dzików.

l. Probki do badań laboratoryjnych nalezy pobierac do plastikowych probówek jednorazowego
użytku bez antykoagulantu, a następnie (opcjonalnie) umieścić je w worku strunowym i
oznakowac, Minimalna objętość probki krwi, wystarczająca do wykonania badań
laboratoryjnych wynosi 2 ml.

2, Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest probka z krr,vią
zwlerzęcia.

3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania probek krwi. po zakończentu próbkobrania
na|eży umyć a nastąpiente zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.

UWAGI DODATKOWE:
o Dokumęnt DDE bezwzględnie zostawić w chłodni - *g powyzszych wskazówek;

o próby do badań będą wysyłanę w zalężności od intensywności odstrzałów lub
naĘchmiast po zapełnieniu chłodni - średnio 2 ruzy w tygodniu (poniedziałek i
cnvartek),

r przypuszczalny czas badaniato 48 godzin.

r Termin odbioru zdrowych tusz (po wyniku ujemnym wszystkich tusz w chłodni),
natychmiast po otrzymaniu informacji od swojego łowczego- bezwzględnie zachować
dyscyplinę natychmiastowego odbioru tusz,

! KATEGORYCZNY ZAKAZ ZAKOPYWANIA PATROCHOW
(dotyczy odstrzelonych dzików).


