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PROCEDURY, OBOWIĄZUJĄCE ZASADY
BIOASEKURACJI PODCZAS POLOWANIA NA DZIKI
W WOJSKOWYM KOLE ŁOWIECKIEM Nr 203 „Daniel”
W OBWODZIE Nr 299 i 415
I. POLOWANIE ZBIOROWE:
Odpowiedzialność za organizacje polowania i zabezpieczenie środków
dezynfekcyjnych oraz transportu do przewożenia pozyskanych tusz dzików a także
przestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych ponosi – Kierownik polowania.
Podczas odprawy prowadzący polowanie przeprowadza szczegółowy instruktarz
informując o zasadach obowiązujących wszystkich w zakresie ograniczenia ryzyka
rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
Środki transportu - to samochody i przyczepki wyposażone w pojemniki lub grubą
folię, która w sposób szczelny zabezpiecza przed wyciekiem krwi lub treści
z transportowanej tuszy dzika.
Obowiązkiem każdy myśliwego uczestniczącego w polowaniu jest posiadanie
rękawiczek jednorazowych, których należy użyć podczas załadunku tuszy na środki
transportu. Miejsce pozyskania dzika oraz koła środka transportu i jego części, które
zetknęły się z tyszą dzika należy zdezynfekować. Dezynfekcji podlega obuwie osób
biorących udział w załadunku tuszy.
Patroszenie dzika odbywa się w Punkcie Przechowywania Tusz (PPT) przez osobe
prowadzącą PPT na wyznaczonym i przeznaczonym do tego celu miejscu. Procedurę
patroszenia określa kierownik PPT.

Przed opuszczeniem PPT należy przeprowadzić dezynfekcje rzeczy osobistych,
szczególnie obuwia, części pojazdu/przyczepki które zetknęły się z tuszą dzika.
Umyć i zdezynfekować kuwetę (jeżeli takowa była użyta). Pozostawić w miejsce wskazane
przez kierownika PPT jednorazowe przedmioty (ochronniki bytów, rękawiczki, folje).
Przed wyjazdem z PPT umyć ręce i przejechać przez maty dezynfekcyjne.
W stanicy Koła m. Zimna Woda znajduje się przyczepka samochodowa
do dyspozycji myśliwych. Zaleca się używanie przyczepki do polowań
indywidualnych i zbiorowych. Przyczepa musi być odpowiednio uszczelniona,
aby zapobiec możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydalin lub wydzielin z tuszy.
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II. POLOWANIE INDYWIDUALNE:
PRZED WYJAZDEM:
Myśliwy zobowiązany jest upewnić się, że posiada zestaw do bioasekuracji
w przypadku pozyskania dzika.
Podstawowy zestaw składa się:
 pojemnika do transportu tuszy dzika lub grubej foli do wyłożenia w pojeździe;
 środków zezynfekcji rzeczy osobistych i pojazdu;
 rękawiczek jednorazowych:
 wody i mydła do umycia rąk:
 worek lub pojemnik na zużyte rzeczy, odpady.
PODCZAS POLOWANIA lub ODSTRZAŁU SANITARNEGO:
W trakcie polowania każdy myśliwy przed odstrzałem winien zwracać baczną
uwagę na zachowanie dzików, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań odbiegających
od normy mogących wskazywać na zachorowanie w tym na ASF.
Po pozyskaniu dzika określić położenie GPS. Dokonać oględzin zewnętrznych tuszy.
1. Załadunek do pojazdu powinien być dokonany w rękawiczkach jednorazowych.
Transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami w szczelnych
pojemnikach lub workach zapewniających bezpieczny transport.

2. Przeprowadzić odkażanie miejsca pozyskania dzika zanieczyszczonego krwią,
wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików.
3. Przeprowadzamy dezynfekcjie rzeczy osobistych (szczególnie buty), środka transportu
(wrażliwych na styczność z podłożem kół) i rzeczy, które miały styczność z miejscem
zalegania tuszy i mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru
świń. Wszystkie przedmioty jednorazowego użytku umieszczamy w worku foliowym
i przewozimy do PPT. Pozostawiamy je w miejscu wyznaczonym przez kierownika.
4. Patroszenie dzika odbywa się w PPT przez osobe prowadzącą PPT na wyznaczonym
i przeznaczonym do tego celu miejscu. Procedurę patroszenia określa kierownik PPT.
5. Przed opuszczeniem PPT należy przeprowadzić dezynfekcje rzeczy osobistych,
części pojazdu/przyczepki, które zetknęły się z tuszą dzika. Umyć i zdezynfekować
kuwetę (jeżeli takowa była użyta) oraz innych narzęrzędzi i przedmiotów. Pozostawić
jednorazowe przedmioty (ochronniki bytów, rękawiczki, folję) w miejscu wskazanym
przez kierownika. Przed wyjazdem z PPT umyć ręce i przejechać przez maty
dezynfekcyjne.
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III. ZESTAWY DO BIOASEKURACJI:

1. Każdy myśliwy posiada własny zestaw bioasekuracji.
2. W obwodzie Nr 415 znajduje się w miejscu wyłożenia „Książki ewidencji pobytu
myśliwych na polowaniu indywidulanym”- u Tomka.
3. W obwodzie Nr 299 znajduje się w stanicy Koła.
Po zakończeniu polowania zestaw do bioasekuracji należy pozostawić na swoim
miejscu. Każdorazowe użycie przez myśliwego zestawu bioasekuracyjnego znajdującego
się na wyposażeniu obwodów należy powiadomić Łowczego Koła w celu ewentualnego
uzupełnienia i utrzymania zapasów.

ZARZĄD
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
Nr 203 „Daniel”
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PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ASF
PRAWO UNIJNE:
1) Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy
szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca
dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru
świń.
2) Decyzja Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzająca podręcznik
diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń.
3) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję
wykonawczą 2014/178/UE.
PRAWO KRAJOWE:
1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
"Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz
jej zwalczanie".
2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt.
3) Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
4) Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń.
5) Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
„Programu
bioasekuracji
mającego
na
celu
zapobieganie
szerzeniu
się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018.
6) Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji,
jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz
przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia
łownego z gatunku dzik.
7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
„Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej
zwalczanie”
MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
 na stronie internetowej www.daniel203.pl w zakładce Afrykański Pomór Świń.
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