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ZasadaZasada przemieszczania świń przemieszczania świń

Ze względu na realizację programu zwalczania Ze względu na realizację programu zwalczania 
choroby Aujeszkyego u świń               i choroby Aujeszkyego u świń               i 
konieczności zapewnienia kontroli nad konieczności zapewnienia kontroli nad 

przemieszczaniem świń pomiędzy stadamiprzemieszczaniem świń pomiędzy stadami..
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Nie wymaga się świadectw zdrowia Nie wymaga się świadectw zdrowia 
świńświń

 Na transport świń ze stad w których                nie Na transport świń ze stad w których                nie 
stwierdzono choroby Aujeszkyego                  i stwierdzono choroby Aujeszkyego                  i 
kierowane są bezpośrednio lub poprzez punkt kierowane są bezpośrednio lub poprzez punkt 
skupu do uboju w rzeźni.skupu do uboju w rzeźni.
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Świadectwo zdrowia dla świń jest Świadectwo zdrowia dla świń jest 
wymaganewymagane

 PrzyPrzy  przesyłce  świń hodowlanych i użytkowych przesyłce  świń hodowlanych i użytkowych 
do innych stad.do innych stad.

 Przy przesyłce nasienia do stad położonych na Przy przesyłce nasienia do stad położonych na 
terenie Polski.terenie Polski.

 Przy przesyłce świń do uboju w rzeźni ze stad:Przy przesyłce świń do uboju w rzeźni ze stad:
   zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego,zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego,
   ze stad  podejrzanych o zakażenie tym wirusem,ze stad  podejrzanych o zakażenie tym wirusem,
   ze stad zawieszonych,ze stad zawieszonych,
   ze stad szczepionych przeciw chorobie Aujeszkyego. ze stad szczepionych przeciw chorobie Aujeszkyego. 
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 Stada świń do których wprowadzono Stada świń do których wprowadzono 
zwierzęta lub nasienie bez zwierzęta lub nasienie bez 
towarzyszących świadectw zdrowia towarzyszących świadectw zdrowia 
będą uznane za podejrzane o będą uznane za podejrzane o 
zakażenie i będą objęte powtórnym zakażenie i będą objęte powtórnym 
badaniem krwi od świń na koszt badaniem krwi od świń na koszt 
właściciela.właściciela.
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 Dlatego kupując świnie lub nasienie Dlatego kupując świnie lub nasienie 
świń należy żądać od ich właściciela świń należy żądać od ich właściciela 
świadectwo zdrowia świń. świadectwo zdrowia świń. 
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Kto wystawia świadectwa Kto wystawia świadectwa 
zdrowia ?zdrowia ?

 Świadectwo zdrowia dla świń wystawia urzędowy Świadectwo zdrowia dla świń wystawia urzędowy 
lekarz świadczący usługi na terenie gospodarstwa lekarz świadczący usługi na terenie gospodarstwa 
po uprzednim:po uprzednim:
- sprawdzeniu statusu  zdrowotnego stada, - sprawdzeniu statusu  zdrowotnego stada, 
- pochodzenia świń,- pochodzenia świń,
- statusu stada,- statusu stada,
- przeznaczenia świń.- przeznaczenia świń.
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 W związku z tym hodowcy trzody chlewnej W związku z tym hodowcy trzody chlewnej 
planujący wysyłkę świń do innego planujący wysyłkę świń do innego 
gospodarstwa, powinni odebrać decyzję gospodarstwa, powinni odebrać decyzję 
Powiatowego Lekarza Weterynarii o statusie Powiatowego Lekarza Weterynarii o statusie 
zdrowotnym gospodarstwa.zdrowotnym gospodarstwa.

 Decyzję można odebrać w Powiatowym Decyzję można odebrać w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii od poniedziałku Inspektoracie Weterynarii od poniedziałku 
do  piątku w godz.  8.00 – 15.00  do  piątku w godz.  8.00 – 15.00  
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Warunkiem wydania świadectwa Warunkiem wydania świadectwa 
zdrowia świń jest przemieszczeniezdrowia świń jest przemieszczenie

 Stada nie przebadane mogą przemieszczać świnie Stada nie przebadane mogą przemieszczać świnie 
wyłącznie do stad nie przebadanychwyłącznie do stad nie przebadanych

 Stada potencjalnie wolne do potencjalnie wolnych.Stada potencjalnie wolne do potencjalnie wolnych.
 Stada potencjalnie wolne do innych stad potencjalnie Stada potencjalnie wolne do innych stad potencjalnie 

wolnych lub do stad do tej pory nie przebadanych.wolnych lub do stad do tej pory nie przebadanych.
 Stada seronegatywnych do stad seronegatywnych, Stada seronegatywnych do stad seronegatywnych, 

potencjalnie wolnych oraz nie przebadanych.potencjalnie wolnych oraz nie przebadanych.
 Stada urzędowo wolne mogą wysyłać świnie do Stada urzędowo wolne mogą wysyłać świnie do 

wszystkich stadwszystkich stad
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