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Informacja dotycząca przemieszczeń świń 
 

1. Zwierzęta, które znajdują się w gospodarstwie w obszarze ochronnym (części I 
załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2019/1952/UE) mogą być 
przemieszczone w granicach obszaru ochronnego oraz poza obszar ochronny na 
terytorium RP  pod warunkiem,  
o że  zwierzęta te na 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez 

urzędowego lekarza weterynarii i 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. 

2. Świnie pochodzące z obszaru ochronnego mogą być przemieszczane poza terytorium 
RP, jeżeli:  
o przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających 

ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia, a w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio 
poprzedzających to przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego 
gospodarstwa z obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji 
Komisji 2014/709/UE oraz 

o pochodzą z gospodarstwa, w którym: 

▪ świnie są utrzymywane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są 
utrzymywane wyłącznie świnie, mających oddzielne wejścia oraz nieposiadających 
bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne 
zwierzęta kopytne, 

▪ materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane 
świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików, 

▪ czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w 
polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od 
zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny 

▪ świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi 

▪ od co najmniej dwóch pierwszych padłych świń w wieku powyżej 60. dnia życia w 
każdej jednostce produkcyjnej wchodzącej w skład tego gospodarstwa i w każdym 
tygodniu pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku identyfikacji patogenu 
wywołującego afrykański pomór świń 

o w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu 
w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń i uzyskano 
ujemny wynik tego badania oraz nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem 
zostały poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu klinicznemu w kierunku 
wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii 
lub, 

o pochodzą z gospodarstwa, które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym 
przemieszczenie świń było poddane, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, kontroli 
przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii 

 
 
 
 
 
 


