
Wójt Gminy Podedwórze informuje, że 
w dniu 17.08.2017r. została wprowadzona strefa niebieska  ASF na 

terenie Gminy Podedwórze.  
Przekazuje i podaje do wiadomości informację Głównego Inspektora 

Weterynarii. 
 

ASF – STREFA NIEBIESKA 
 

ZASADY 

 
1.Przemieszczanie świń w obrębie strefy 

niebieskiej możliwe jest między 

gospodarstwami i do zakładów uboju: 

a) bez przeprowadzania badań 

laboratoryjnych,  

b) wymagane są natomiast świadectwa 

zdrowia,  

c) badanie kliniczne świń 

przeprowadzone nie wcześniej niż 24 

godziny przed planowanym 

przemieszczaniem świń, 

d) należy zaznaczyć, że przemieszczanie 

świń pomiędzy dwoma powiatami w 

obrębie strefy „niebieskiej” odbywa się 

za zgodą obu terenowo właściwych 

Powiatowych Lekarzy Weterynarii 

(PLW). 

2. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni 

znajdującej się w strefie „niebieskiej”, a mięso 

po uboju znakowane jest pięciokątnym 

znakiem, jego dystrybucja musi być 

ograniczona do obszaru strefy „niebieskiej”. 

3. Przemieszczanie świń poza  obszar  strefy 

„niebieskiej” możliwe jest w  chwili  obecnej  

tylko do rzeźni dodatkowo wyznaczonej przez 

terenowo właściwego PLW na wniosek 

właściciela zatwierdzonej  do  tego  celu 

rzeźni. W  tym  celu świnie muszą zostać 

poddane następującym procedurom: 

a) należy przeprowadzić badanie 

laboratoryjne stada w ciągu 15 dni 

przed planowanym przemieszczeniem, 

b) badanie kliniczne 24 godziny przed 

ubojem, 

c) wystawienie świadectwa zdrowia przez 

Lekarza Weterynarii. 

4. Transport żywych świń (wyłącznie do uboju) 

ze  strefy „niebieskiej” do innych stref 

odbywać się może wyłącznie wcześniej 

ustalonymi trasami, bez możliwości ich zmiany 

(transport skanalizowany). 

5. Wywóz świeżego mięsa pozyskanego ze 

świń pochodzących z obszaru zagrożenia 

(strefa „niebieska”) jest zakazany. Z 

wyjątkiem, gdy: 

a) mięso pozyskane jest ze świń, które 

od urodzenia były utrzymywane w  

strefie  ochronnej  („żółtej”)  i  w  strefie  

wolnej („białej”) oraz mięso było 

wyprodukowane w rzeźni, zakładzie 

rozbioru lub przetwórstwa, 

wyznaczonych przez PLW  do tego 

celu w sposób zabezpieczający pełne 

wydzielenie cyklu produkcji.  

b) świnie wywożone do rzeźni muszą 

przebywać na terenie danego 

gospodarstwa nieprzerwanie minimum 

30 dni, 

c) żadne inne świnie ze strefy 

„niebieskiej” i „czerwonej” nie mogą 

być wprowadzane do tego stada w 

ciągu ostatnich 30 dni, 

d) należy przeprowadzić badanie 

laboratoryjne stada w ciągu 15 dni 

przed planowanym przemieszczeniem, 

e) badanie kliniczne 24 godziny przez 

ubojem, 

f) wystawienie świadectwa zdrowia przez 

Lekarza Weterynarii. 

 

Pozyskane w ten sposób mięso 

powinno być oznaczone znakiem w 

kształcie koła.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Parczewie pod numerem Tel.  83 354-18-75 


