
 

 

 

 

Ogólne przepisy zgodne z programem 
Zabezpieczenia Stada Prosiąt przed 

Chorobami Zakaźnymi ,,Poziom najwyższy” 
 
Hodowla:          ______________________________ 
Osoba odpowiedzialna za zwierzęta:  ______________________________ 
Nr ident. hodowli:         ______________________________ 
 
Przepisy dotyczące zabezpieczenia stada przed chorobami zakaźnymi 
obowiązujące odwiedzających 
Wszyscy odwiedzający muszą zostać poinformowani o przepisach dotyczących zabezpieczenia 
stada przed chorobami zakaźnymi. Przepisy dotyczące zabezpieczenia stada przed chorobami 
zakaźnymi powinny zostać opracowane wspólnie z weterynarzem danego stada lub 
weterynarzem zwierząt hodowlanych. Należy je sporządzić na piśmie. 

 

1. Należy przestrzegać granicy między obszarem zewnętrznym a wewnętrznym. Przy granicy 

należy zmienić obuwie i odzież. Zewnętrzna odzież i obuwie nie mogą mieć kontaktu z 

odzieżą i obuwiem personelu. 

2. Korzystaj z własnych, czystych ubrań ochronnych i butów/kaloszy gospodarstwa.  

3. Podczas wchodzenia i wychodzenia z miejsca hodowli umyj ręce wodą z mydłem, a 

następnie zdezynfekuj ręce.  

4. Należy w jak najszerszym zakresie stosować własne wyposażenie hodowli w postaci 

przyrządów, narzędzi, instrumentów itp. Jeżeli nie jest to możliwe, wszelkie wyposażenie 

należy przed użyciem jak najdokładniej umyć i zdezynfekować. 

5. Czas karencji po wizycie w zagranicznych gospodarstwach lub innej formie kontaktu ze 

zwierzętami kopytnymi (np. targ, polowanie) wynosi 48 godzin. W wypadku terenów 

dotkniętych pryszczycą czas ten wynosi 5 dób.  

6. W wypadku wizyty zagranicznej należy wypełnić Visitor´s certificate. 

7. Po przeczytaniu niniejszych przepisów należy złożyć podpis w księdze odwiedzających. 

Należy w niej również podać datę ostatniej wizyty w innej hodowli prosiąt, rodzaj hodowli i 

jej miejsce. 

 

Przepisy dotyczące zabezpieczenia stada przed chorobami zakaźnymi 
obowiązujące personel 
Cały personel musi poinformowany o przepisach dotyczących zabezpieczenia stada przed 
chorobami zakaźnymi. Przepisy dotyczące zabezpieczenia stada przed chorobami zakaźnymi 
powinny zostać opracowane wspólnie z weterynarzem danego stada lub weterynarzem zwierząt 
hodowlanych. Należy je sporządzić na piśmie. 



 

1. Wszystkie drzwi oraz wejście główne powinny być wyposażone w tablice STOP. Należy 

wyraźnie zaznaczyć wejście główne i granicę. Na tablicach powinien znajdować się numer 

telefonu odpowiedzialnego hodowcy/członka personelu. 

2. Należy przestrzegać granicy między obszarem zewnętrznym a wewnętrznym. Przy granicy 

należy zmienić obuwie i odzież. Zewnętrzna odzież i obuwie nie mogą mieć kontaktu z 

odzieżą i obuwiem personelu. 

3. Korzystaj z własnych, czystych ubrań ochronnych i butów/kaloszy gospodarstwa.  

4. Podczas wchodzenia i wychodzenia z miejsca hodowli umyj ręce wodą z mydłem, a 

następnie zdezynfekuj ręce.  

5. Czas karencji po wizycie w zagranicznych gospodarstwach lub innej formie kontaktu ze 

zwierzętami kopytnymi (np. targ, polowanie) dotyczy również personelu i wynosi 48 

godzin. W wypadku terenów dotkniętych pryszczycą czas ten wynosi 5 dób.  

6. Dopilnuj, aby wszyscy odwiedzający zostali poinformowani o przepisach dotyczących 

zabezpieczenia stada przed chorobami zakaźnymi i podpisali się w księdze odwiedzających. 

7. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się, gdzie odwiedzający był przed wizytą w miejscu 

hodowli. 

8. Rzemieślnicy i inni podobni pracownicy powinni w jak najszerszym zakresie stosować 

własne wyposażenie hodowli w postaci przyrządów, narzędzi, instrumentów itp. Jeżeli nie 

jest to możliwe, wszelkie wyposażenie należy przed użyciem jak najdokładniej umyć i 

zdezynfekować. 

 

Pozostałe wymogi/zalecenia pozaprogramowe: 
-     Zabrania się karmienia prosiąt odpadami żywnościowym. 
-     Samochody, które wjeżdżały na teren hodowli zagranicznych, należy przed wjechaniem do miejsc   

hodowli w Szwecji umyć w myjni automatycznej łącznie z płukaniem podwozia. 
-    Nie pracuj z prosiętami, jeżeli masz gorączkę lub biegunkę. 
-    W razie ran lub wysypki na rękach stosuj plastry i rękawiczki. 
-    Stosuj rękawiczki w razie kontaktu z płynami ustrojowymi (np. podczas kastracji). 

-    Zdejmuj pierścionki, zegarki itp., a jeżeli zabierasz ze sobą telefon komórkowy – zdezynfekuj go 

przed wejściem i po wyjściu z hodowli. 
 
 

Szczególne zasady obowiązujące w miejscu hodowli: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 


