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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
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Anna Świętochowska-Binienda
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Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie przekazuje informacje dotyczące
najważniejszych problemów w hodowli trzody chlewnej oraz przypomina o obowiązkach
hodowców trzody chlewnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
Informacje zostały podzielone na zagadnienia zgodnie z poniższym spisem treści:
I.

Aktualna sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w powiecie
sochaczewskim;

II. Warunki kupna/sprzedaży świń z obszaru ochronnego (strefa żółta) oraz
obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona);
III. Zasady bioasekuracji w hodowlach trzody chlewnej;
IV. Obowiązki hodowców trzody chlewnej niezależne od wystąpienia ASF;
V. Obowiązki w zakresie rejestracji stada i przemieszczeń w stadzie, terminowość
zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
VI. Zdarzenie padnięcia świń;
VII. Status stada w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego;
VIII. Warunki uboju trzody chlewnej na użytek własny;
IX. Informacja o sprzedaży trzody chlewnej na Targowisku w Kozłowie Biskupim.
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I.

Aktualna sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w
powiecie sochaczewskim

W dniu 25 marca 2019 r. opublikowano Decyzję Wykonawczą Komisji (UE)
2019/489 zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Zgodnie z
treścią wyżej wymienionej decyzji, na terenie powiatu sochaczewskiego, od dnia 25 marca
2019 r. do obszaru objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) należą: gmina
Brochów, gmina Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy
gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta
Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii
wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim; do obszaru
ochronnego (strefa żółta) należą: gmina Iłów, gmina Nowa Sucha, gmina Rybno,
pozostała część gminy Teresin oraz pozostała część gminy Sochaczew.
Aktualny przebieg obszarów widnieje na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Weterynarii: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ .
Pierwszy przypadek ASF u dzika na terenie powiatu sochaczewskiego został
potwierdzony w dniu 30 listopada 2018r. Od 30 listopada 2018 r. do 14 kwietnia 2019r.
na terenie powiatu sochaczewskiego zostało potwierdzonych 84 przypadków ASF
u dzików, zarówno u sztuk padłych jak i sztuk odstrzelonych. Przypadek potwierdzony w
dniu 27 marca 2019r. u dzika w miejscowości Adamowa Góra, gm. Młodzieszyn,
jest najbardziej wysuniętym na zachód przypadkiem w naszym powiecie.
Do dnia 14 kwietnia 2019r. na terenie powiatu sochaczewskiego nie odnotowano
ogniska ASF w związku z wystąpieniem choroby u trzody chlewnej utrzymywanej
w gospodarstwie.

II.

Warunki kupna/sprzedaży świń z obszaru ochronnego (strefa żółta)
oraz obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona

Przemieszczenie świń (sprzedaż) z obszaru ochronnego (strefa żółta) możliwe
jest po uzyskaniu odpowiedniego świadectwa zdrowia od wyznaczonego lekarza
weterynarii.
Hodowca znajdujący się w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona)
może przemieścić świnie do gospodarstwa (kupno) ze strefy żółtej lub białej tylko
za pozwoleniem Powiatowego Lekarza Weterynarii po spełnieniu warunków w
zakresie bioasekuracji. Chęć zakupu świń ze strefy żółtej lub białej należy z
wyprzedzeniem zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
Przemieszczenie świń (sprzedaż) z obszaru objętego ograniczeniami (strefa
czerwona) możliwe jest po spełnieniu szczególnych wymagań opisanych poniżej.
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WARUNKI SPRZEDAŻY TRZODY CHLEWNEJ ZE STREFY CZERWONEJ DO
STREFY ŻÓŁTEJ LUB BIAŁEJ
1. W ciągu 30 dni poprzedzających datę planowanej sprzedaży żadna świnia ze strefy
niebieskiej, czerwonej lub żółtej nie została wprowadzona do gospodarstwa.
2. Świnie, które mają zostać sprzedane, przebywają w gospodarstwie co najmniej
30 dni lub znajdują się w gospodarstwie od urodzenia.
3. Hodowca trzody chlewnej złożył do Powiatowego Lekarza Weterynarii wniosek
o zgodę na przemieszczenie świń. We wniosku określono maksymalną liczbę
sprzedawanych sztuk i miejsce docelowe sprzedaży (pełen adres).
4. Świnie zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego
pomoru świń.
5. Po uzyskaniu ujemnego wyniku w kierunku ASF, hodowca otrzymał od
Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzję o wyrażeniu zgody na przemieszczenie
świń;
6. 24h
przed
sprzedażą
świnie
zostały
poddane
badaniu
klinicznemu
przez urzędowego lekarza weterynarii i zaopatrzone w stosowne świadectwo
zdrowia.
Zadaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz wyznaczonych urzędowych lekarzy
weterynarii jest upewnienie się, że sprzedawane świnie nie są zarażone afrykańskim
pomorem świń oraz że hodowca spełnił wszystkie niezbędne wymagania konieczne do
sprzedaży.
Hodowca trzody chlewnej ma obowiązek we własnym zakresie skontaktować się z
odbiorcą / kupującym, ustalić jego dane oraz zapewnić zwierzętom transport zgodny z
obowiązującymi przepisami prawnymi.
Powiatowy Lekarz Weterynarii nie ma wpływu na decyzję rzeźni o chęci kupna
zwierząt z czerwonej strefy, wyznaczenie przez rzeźnię konkretnych dni odbioru zwierząt
ani na cenę oferowaną przez rzeźnię.

III.

Zasady bioasekuracji w hodowlach trzody chlewnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w
sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
zmienionym rozporządzeniem z dnia 9 lutego 2018r., na terenie całego kraju obowiązują
dodatkowe nakazy i zakazy w zakresie zasad bioasekuracji zachowywanych w hodowlach
trzody chlewnej, prowadzenia dokumentacji w hodowlach trzody chlewnej oraz zasad
przemieszczania świń pomiędzy strefami o różnym statusie w związku z afrykańskim
pomorem świń.
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NAKAZY I ZAKAZY DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI W HODOWLACH TRZODY
CHLEWNEJ
wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń
W obszarze ochronnym (strefa żółta) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa
czerwona) nakazuje się:
- utrzymywanie świń w zamkniętych budynkach lub pomieszczeniach, w których nie ma
innych
gatunków
zwierząt
kopytnych
(bydła,
koni,
owiec,
kóz).
Pomiędzy pomieszczeniem, w którym utrzymywane są świnie, a pomieszczeniem, w
którym utrzymywane jest np. bydło, nie może być bezpośredniego przejścia.
- sporządzenie spisu wszystkich świń w gospodarstwie z podziałem na grupy produkcyjne
(prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki) i jego bieżące uzupełnianie;
- karmienie świń paszą, do której nie miały dostępu zwierzęta dzikie;
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami do gospodarstwa oraz przed wejściami
do budynków, w których utrzymywane są świnie. Wiąże się to z obowiązkiem posiadania
zapasu środka dezynfekcyjnego. Maty dezynfekcyjne zabezpieczające wejścia do
budynków inwentarskich mogą znajdować się wewnątrz budynków, jednak bezpośrednio
za drzwiami wejściowymi;
- odkażanie rąk i obuwia przed rozpoczęciem obsługi zwierząt, używanie odzieży
ochronnej, regularne odkażanie sprzętów wykorzystywanych do obsługi zwierząt (np.
wideł, wiader, koryt);
- prowadzenie rejestru środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa;
- prowadzenie rejestru wejść osób postronnych do budynków, w których utrzymywane są
świnie;
Rejestr środków transportu oraz rejestr wejść i wyjść do chlewni mogą być prowadzone
na spiętych kartach (jak w załączonym niżej wzorze) lub w zeszycie, muszą jednak
posiadać wszystkie niezbędne informacje (jak na wzorze).
W obszarze ochronnym (strefa żółta) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa
czerwona) zakazuje się:
- karmienia zielonką i ścielenia słomą pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami
(strefa czerwona) bądź z obszaru zagrożenia (strefa niebieska);
- wnoszenia na teren gospodarstwa tusz bądź zwłok dzików;
- wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu.

Tekst jednolity w/w rozporządzenia oraz bieżące informacje dotyczące afrykańskiego
pomoru świń można znaleźć na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii:
www.wetgiw.gov.pl
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IV.

Obowiązki hodowców trzody chlewnej niezależne od wystąpienia ASF

Hodowca trzody chlewnej ma obowiązek:
- prowadzić i na bieżąco uaktualniać księgę rejestracji trzody chlewnej;
- przechowywać dokumentację leczenia zwierząt przez 5 lat od daty ostatniego
wpisu (nawet jeśli siedziba stada jest już nieaktywna);
- przechowywać dokumentację dotyczącą padłych zwierząt przez 3 lata (nawet jeśli
siedziba stada jest już nieaktywna);
- prowadzić rejestr stosowanych środków ochrony roślin (opryski zastosowane na
uprawach);
- jeśli hodowca samodzielnie wykonuje opryski ma obowiązek posiadać dokument
o aktualnie przebytym szkoleniu w tym kierunku oraz posiadać atestowany
opryskiwacz.
Zgodnie z Ustawą o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, za brak Księgi Rejestracji
Zwierząt oraz brak aktualnych wpisów w Księdze Rejestracji Zwierząt, hodowcy trzody
chlewnej grozi kara grzywny w postaci mandatu w wysokości do 500 zł.
V.

Obowiązki w zakresie rejestracji stada i przemieszczeń w stadzie,
terminowość zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Hodowca zwierząt gospodarskich ma obowiązek przekazywać informacje o
aktualnym statusie stada do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. informację o rozpoczęciu działalności
(nawet w przypadku utrzymywania jednej sztuki), informację o zakończeniu działalności
czy informację o przepisaniu siedziby stada na inną osobę. Hodowca trzody chlewnej ma
również obowiązek zgłaszać każdą zmianę liczebności stada do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji rolnictwa. W strefach dot. ASF, czyli na terenie całego powiatu
sochaczewskiego, termin na zgłoszenie kupna/sprzedaży/padnięcia świni wynosi 2 dni
od daty zdarzenia (wyjątek stanowi urodzenie prosiąt).
Zgodnie z Ustawą o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt za brak zgłoszeń
przemieszczeń trzody chlewnej do ARiMR grozi kara grzywny w postaci mandatu w
wysokości do 500zł. Ponadto nieprzestrzeganie terminowości zgłoszeń przemieszczeń
może wpłynąć na negatywny wynik kontroli wymogów wzajemnej zgodności, a w
konsekwencji na zmniejszenie kwoty dopłat bądź brak wypłaty dopłat.
W załączeniu: wniosek nr 1 o rozpoczęciu/zakończeniu prowadzenia działalności

VI.

Zdarzenie padnięcia świń

Hodowca trzody chlewnej ma obowiązek zgłosić każde padnięcie świni w
gospodarstwie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Fakt padnięcia można zgłosić
osobiście lub telefonicznie pod nr. 46 862 84 53.
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VII.

Status stada w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

Powiat sochaczewski jest regionem posiadającym status wolny od choroby
Aujeszkyego, a decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stadom nadaje się status
urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego. Oznacza to, że aby utrzymać ten status w
gospodarstwie należy kupować świnie prawidłowo oznakowane oraz ze świadectwem
zdrowia. Natomiast aby otrzymać świadectwo zdrowia konieczne do sprzedaży świń,
należy okazać lekarzowi wyznaczonemu do wystawiania świadectw decyzję o urzędowej
wolności stada od choroby Aujeszkyego.
W sytuacji, w której hodowca przemieścił do swojej siedziby stada trzodę chlewną
bez świadectwa, stado to traci status urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego a
hodowca otrzymuje decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie o
podejrzeniu choroby w jego stadzie. Hodowca będzie wówczas zmuszony do
przeprowadzenia badań w kierunku choroby Aujeszkyego na własny koszt oraz zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
W załączeniu:
wniosek nr 2 o nadanie statusu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego – stado nowe
wniosek nr 3 o nadanie statusu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego – stado
przepisane

VIII.

Warunki uboju trzody chlewnej na użytek własny

Dozwolone jest przeprowadzenie uboju trzody chlewnej na użytek własny, jeśli
spełnione są następujące warunki:
• hodowca zgłosi Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zamiar dokonania uboju co
najmniej 24h przed planowaną datą uboju;
• ubój zostanie przeprowadzony humanitarnie przez wykwalifikowaną osobę
posiadającą urządzenie do ogłuszania zwierząt;
• sztuka/-i zostanie zbadana przedubojowo i poubojowo przez urzędowego lekarza
weterynarii;
• mięso sztuk pochodzących z uboju zostanie zbadane w kierunku włośnicy.
Chęć przeprowadzenia uboju można zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
osobiście lub pod nr tel. 46 862 84 53. Należy pamiętać o zgłoszeniu przeprowadzonego
uboju do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w terminie 7 dni w strefie
żółtej i białej, oraz 24h w strefie czerwonej.

IX.

Informacja o sprzedaży trzody chlewnej na Targowisku w Kozłowie
Biskupim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, iż ze względu na
trudności logistyczne w spełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji, Targowisko
Zwierząt w Kozłowie Biskupim podjęło samodzielną decyzję o zrezygnowaniu z obrotu
trzodą chlewną na terenie targowiska. Stan ten obowiązuje do odwołania przez zarządcę
targowiska, czyli Urząd Gminy Nowa Sucha.
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Wniosek nr 1
Miejscowość i data: .................................................

ZGŁOSZENIE
Rozpoczęcia / zaprzestania* działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej
Nazwa podmiotu:.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:
...................................................................................................................................................................
Adres prowadzonej działalności:
Miejscowość:.............................................................................................................................................................
Kod adresowy i poczta:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:....................................................................................................................................................
E-mail:.........................................................................................................................................................................
Adres dla korespondencji:
Miejscowość:..............................................................................................................................................................
Kod adresowy i poczta:...............................................................................................................................................
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub inny dokument zezwalający na
działalność:
Numer:.......................................................................................................................................................................
Data wydania:..................................., przez kogo wydany:.......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rodzaj prowadzonej działalności, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej:
...................................................................................................................................................................................
Data rozpoczęcia działalności:.....................................................w zakresie:……....................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Data zaprzestania działalności:..................................................................................................................................
Wpisano do rejestru pod pozycją:...................................................................................................................
(wypełnia Inspekcja)

...........................................................................................
(pieczęć i podpis przyjmującego zgłoszenie)

* niepotrzebne skreślić

...............................................................................
(pieczęć i podpis zgłaszającego)

wniosek nr 2

………………………..

Sochaczew dn. ……………

imię i nazwisko

………………………………………….
adres

………………………………..
Nr siedziby stada

…………………………………
Tel. kontaktowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Sochaczewie
ul. Staszica 152
96-500 Sochaczew

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o nadanie na siedzibę stada o numerze ……………………………….,
znajdująca się pod adresem ………………………………………………………………..
statusu stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego .
Prośbę swa motywuję tym, że nabyłem trzodę chlewną wraz ze świadectwem zdrowia dla
świń

wprowadzanych

do

stad,

punktów

kopulacyjnych

i

punktów

skupu

o

numerze……………………………………………………………. w celu utworzenia nowej
siedziby stada trzody chlewnej.
W załączeniu
1.zaświadczenie o zarejestrowaniu siedziby stada
2. świadectwo zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów
skupu

podpis

wniosek nr 3

………………………..

Sochaczew dn. ……………

imię i nazwisko

………………………………………….
adres

………………………………..
Nr siedziby stada

…………………………………
Tel. kontaktowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Sochaczewie
ul. Staszica 152
96-500 Sochaczew

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o nadanie na siedzibę stada o numerze ……………………………….,
znajdująca się pod adresem ………………………………………………………………..
statusu stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego .
Prośbę swa motywuję tym, że trzoda chlewna została przepisana na mnie z siedziby stada o
numerze…………………………………………………………….

należącej

do

………………………………………………………………….. znajdującej się pod adresem
…………………………………………………………………………………………………
nie zmieniając swojego pobytu i statusu.
Stado należące do ………………………………………………….. posiadało status stada
urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
W załączeniu zaświadczenie o zarejestrowaniu siedziby stada
podpis

Ulotka nr 4

Data spisu

Liczba prosiąt

Liczba tuczników

Liczba loch

Liczba knurów

Spis świń w gospodarstwie robiony min. 2 x w tygodniu
Liczba warchlaków

Przyczyna zmiany (sprzedaż‐S,
Podpis osoby
Liczba knurków kupno‐K, urodzenie‐U, padnięcie‐
spisującej
P).

Ulotka nr 5

Data
zabiegu
Maty przed
wjazdem/
wyjazdem

Maty przed
wejściem /
wyjściem

nazwa użytego
ilość
środka
sporządzonego
dezynfekcyjnego/il
roztworu
ość w opakowaniu

procedura czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu

sprzęt (s)

rodzaj zabiegu/ uzupełnienia środka dezynfekcyjnego

czyszczenie ‐
pomieszczenie nr
dezynfekcja ‐D
C
(P nr…)

ilość zużytego
roztworu

podpis osoby odpwiedzialnej

Ulotka nr 6

Data przeglądu

Okna +/‐

Dzwi wewnętrzne
+/‐

Dzwi zewnętrzne
+/‐

Podjęte naprawy

Rejestr przeglądu zabezpieczeń przed dostępem zwierząt wolnożyjacych oraz domowych
Ogólna szczelność budynku
dla świń +/‐

Podpis osoby
odpowiedzialnej

Ulotka nr 7

Lp

data i godzina przyjazdu

nr rejestracyjny

data i godzina wyjazdu

rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa

cel wizyty

informacja o czystości
środka transportu
dane dotyczące
(dotyczy np. pustych
miejsca
środków transporu
ostatniego
zwierząt
pobytu
przyjeżdżających po
świnie)

podpis osoby odpowiedzialnej

Ulotka nr 8

Lp

data i godzina
wejścia

nazwa firmy
/instytucji lub
pracownicy
cel wizyty

nr obiektu

rejestr upoważnionych osób wchodzących na teren gospodarstwa i do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

imię i nazwisko

Zastosowanie
miejsce ostatniego przeznaczonej do tego
pobytu w tym na
celu odzieży i obuwia
polowaniu lub
ochronnego oraz
odłowie zwierząt
dezynfekcji przed
dzikich.
wejściem do budynku
TAK/NIE

podpis osoby odpwiedzialnej

Ulotka nr 9

SZANOWNI PAŃSTWO,
HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania
ZASAD BIOASEKURACJI
w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:
PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO
PRZEWOZU ZWIERZĄT
(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni
zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)
I.

II.

III.

CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA

CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ:

1.Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.
(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc
takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)
2. Mycie preparatem myjącym.
(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub
natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)
3. Dezynfekcja właściwa.
(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia
preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku
dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:
1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak
i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie
wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi
wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.
Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w
systemie pomieszczenie puste-pełne oraz
dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU PRODUKTU BIOBÓJCZEGO, W CELU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB JE STOSUJĄCYCH, ZWIERZĄT
PRZYBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRODUKTY STOSOWANO
A TAKŻE ŚRODOWISKA (WODY, GLEBY) WŁAŚCIWYM JEST NAWIĄZANIE
KONTAKTU Z PROFESJONALNĄ FIRMĄ PROWADZĄCĄ DEZYNFEKCJĘ.
ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE
WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE
WETERYNARYJNEJ
(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW
LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17
PAŹDZIERNIKA 2018 R.):

Agrisan 8090
Aldekol Des 03
Aldekol Des Ff
Arco-Sept
Aseptol Pro
Chloramin® T
Cid 20
Desam Effekt M
DesAT
Desintec Fl-Des Ga forte
Dip-Io 5000
Dr Oxy-Des Foam
Dupont ™ Virkon Advanced
Epidemed Vc 400
Four’sann
G-Mix Power
G-Mix Spray
Halamid

Hppa
Huwa-San Tr-50
Hyperox®
Hypred Force 7
Incimaxx Aqua S-D
Incimaxx Des-N
Incimaxx T
Kc 5000
Keno TM cox
Kill'ops
Lely Quaress-Iodine
Lerasept® Aktiv
Lerasept® Spezial LF
Lerasept® Spezial Sr 415
Liq-Io 5500
Multicide 150
Neo Opp
Neopredisan 135-1®

Omnisept
Oropharma Disinfect Spray
Oxykol
Prontech
Prophyl 2000
Sanitas Forte Vet
Savo Prim
Th5
Virakil O2
Virex
Virkon Professional Tablets
Virkon TM S
Virocid RTU
Virocid®
Virocid® F
Viroshield

Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami
zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta.

