
WYSTĄPIENIE 
AFRYKAŃSKIEGO POMÓRU ŚWIŃ 
(ASF)
W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM

I JAKIE SĄ TEGO KONSEKWENCJE



ASF – z czym mamy do czynienia

▪ Afrykański pomór świń (African swine fever -
ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba 
wirusowa świń domowych, świniodzików oraz
dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie 
dochodzi do dużych spadków w produkcji: 
zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny 
odsetek zwierząt w stadzie, przy czym 
śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie 
nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, 
w związku z czym choroba ta nie stwarza 
zagrożenia dla ich zdrowia i życia.



▪ Świnie zakażone wirusem afrykańskiego 
pomoru świń często wykazują objawy 
chorobowe podobne do objawów innych 
chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, 
poronienia, w stadzie mogą wystąpić 
padnięcia bez innych wyraźnych objawów)



▪ przypadku najmniejszego podejrzenia (lub 
nawet domniemania możliwości wystąpienia 
ASF w stadzie, przede wszystkim na 
obszarach na których choroba występuje lub 
w sąsiedztwie tych obszarów) należy zgłosić 
podejrzenie ASF do właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii celem umożliwienia 
pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF.



W 2007 r. wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska w Gruzji na 
terytorium Europy Wschodniej. Po wprowadzeniu 
wirusa ASF na kontynent europejski choroba ta 
rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, 
Azerbejdżanu oraz Federacji Rosyjskiej. W sierpniu 
2012 r. ognisko tej choroby zostało stwierdzone w 
południowo-wschodniej części Ukrainy. W czerwcu 
2013 r. białoruskie władze weterynaryjne 
potwierdziły wykrycie ASF we wsi Czapuń w 
obwodzie grodzieńskim, 170 km od granicy z 
Rzecząpospolitą Polską, oraz w Witebsku w 
północno-wschodniej części Białorusi, 450 km od 
granicy z Rzecząpospolitą Polską. 

ASF - jak do tego doszło



W styczniu 2014 r. na terytorium Litwy stwierdzono 2 
przypadki wirusa ASF u dzików, natomiast w dniu 
17 lutego 2014 r. potwierdzono pierwszy przypadek 
wirusa ASF u dzików na terytorium Polski.

Do 2020r. ogniska
wirusa wykryto 
w woj:

▪ Mazowieckim

▪ Lubelskim

▪ Lubuskim

▪ Podkarpackim

▪ Podlaskim

▪ Warmińsko-
Mazurskim



▪ Ognisko ASF nr 
4 /2021 wyznaczone 
19 czerwca 2021 r.     
w gospodarstwie,

▪ położonym 
w miejscowości 
Kruszów, gmina 
Tuszyn, 
powiat łódzki 
wschodni

▪ W czerwcu 2021r. wyznaczono 3 ogniska na terenie 
województwa Łódzkiego Ogniska nr 3 i 5 na terenie 

▪ powiatu Wieruszowskiego oraz



▪ Pracownikom Inspekcji i innych służb udało się 
ustalić że ogniskiem pierwotnym czyli 
gospodarstwem w którym choroba wystąpiła jako 
pierwsza a następnie razem z trzodą została 
przewieziona do innych było gospodarstwo z gminy 
Lututów w pow. Wieruszowskim 



ASF – likwidacja ogniska

W związku z ustanowieniem ogniska w gm. Kruszów 
pracownicy inspektoratu w raz z przedstawicielami 
innych służb  zobowiązani zostali do jak najszybszej 
likwidacji ogniska co wiązało się z następującymi 
czynnościami 

▪ Wybiciem trzody i utylizacją zwierząt

▪ Wielokrotną dezynfekcją w gospodarstwie

▪ Zniszczeniem wszystkiego co potencjalnie mogłoby 
stanowić zagrożenie rozprzestrzenienia choroby 
(pasz, słomy itp.)



▪ Postawienie tablic ostrzegawczych

▪ Ponadto Główny Inspektorat Weterynarii 
podjął decyzję o wybiciu wszystkich świń w 
promieniu kilometra od ogniska by 
ograniczyć możliwość rozszerzenia się 
choroby gdyż istniało ryzyko że  wirus mógł 
zostać już tam zawleczony przez gryzonie, 
owady bądź ludzi



ASF – obszary co obejmują 
Wystąpienie ogniska ASFu pociąga za sobą 

wyznaczenia przez Wojewodę Łódzkiego obszarów 
z obostrzeniami 

▪ OBSZARU ZAPOWIETRZONEGO                                       
w promieniu przynajmniej 3 km. od ogniska 
choroby

▪ OBSZARU ZAGROŻONEGO                                  
przynajmniej 7 dalszych kilometrów od ogniska



OBSZAR ZAPOWIETRZONY

▪ w gminie Tuszyn miejscowości: Aleksandrówek, 
Aleksandrów Pierwszy, Aleksandrów Drugi, Garbów, 
Garbówek, Głuchów, Gołygów, Góry Kruszowskie, 
Królewska Wola, Kruszów, Tuszynek Majoracki, 
Tuszynek Starościński, Żeromin, Kruszów-Cegielnia, 
KruszówParcela, Tuszynek,

▪ w mieście Tuszyn część miasta Ogrodzonka,



W obszarach zapowietrzonych zakazuje się:

▪ wwozu i wywozu jakichkolwiek zwierząt przez 40 
dni od likwidacji ogniska

▪ wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń 
z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii;

▪ przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z 
gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

▪ transportu świń po drogach publicznych lub 
wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 
w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do 
rzeźni za zgodą właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii;



▪ organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt;

▪ wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu 
naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody 
właściwego miejscowo powiatowego lekarza 
weterynarii;

▪ przemieszczania ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz produktów 
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do 
pozostałych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych 
części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez 
zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza 
weterynarii.



W obszarach zapowietrzonych nakazuje się:

▪ oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne 
także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu 
używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, 
nawozów naturalnych lub przedmiotów, które 
mogą spowodować szerzenie choroby;

▪ zachowanie zasad higieny niezbędnych do 
ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w 
szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby 
wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące;



▪ niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy 
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych 
świń w gospodarstwie;

▪ oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na 
granicach obszaru na drogach publicznych trwałych 
tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 
OBSZAR ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i 
napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był 
czytelny z odległości co najmniej 100 m;

▪ wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat 
dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem 
dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez 
właściwego miejscowo powiatowego lekarza 
weterynarii.



OBSZAR ZAGROŻONY 

▪ w gminie Brójce miejscowości: Nowy Wardzyń, Pałczew, 
Stary Wardzyń, Trzebiny, Wardzyn, Wardzyn-Folwark, 
Nowiny,

▪ w gminie Rzgów miejscowości: Babichy, Kalinko, 
Kalinko-Morgi, Kalinko w Pole, Kalino, Romanów,

▪ w gminie Tuszyn miejscowości: Bądzyń, Budy, Dylew, 
Gołygów Drugi, Górki Duże, Górki Małe, Górki Małe-
Kolonia, Józefów, Jutroszew, Mąkoszyn, Modlica, 
Wodzin-Okupniki, Polska Wola, Rydzynki, Stanisławów, 
Syski, Szczukwin, Szczukwin Gliniany, Szczukwin 
Piaskowy, Wacławów, Wodzin, Wodzin Majoracki, 
Wodzin Prywatny, Wodzinek, Wola Kazubowa, 
Zofiówka, Lutosławice Szlacheckie, Żeromin, Górki 
Małe-Parcela, Nowa Wieś, Potok, Rydzynki, Stara Wieś, 
Zagrody, Gołygów Pierwszy, Wykno,

▪ miasto Tuszyn za wyjątkiem części miasta Ogrodzonka



W obszarach zagrożonych zakazuje się:

▪ wwozu i wywozu jakichkolwiek zwierząt przez 30 
dni od likwidacji ogniska

▪ wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń 
z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii;

▪ transportu świń po drogach publicznych lub 
wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 
w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do 
rzeźni za zgodą właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii;

▪ organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt.



W obszarach zagrożonych nakazuje się:

▪ oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, 
także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu 
używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, 
nawozów naturalnych lub przedmiotów, które 
mogą spowodować szerzenie choroby;

▪ zachowanie zasad higieny niezbędnych do 
ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w 
szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby 
wchodzące do gospodarstwa lub z niego 
wychodzące;



▪ niezwłoczne powiadamianie właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy 
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych 
świń w gospodarstwie;

▪ oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na 
granicach obszaru, na drogach publicznych 
trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR 
ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i 
napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był 
czytelny z odległości co najmniej 100 m.



▪ Ponadto w obu strefach zostaną przeprowadzone 
perlustracje czyli wizyty w wszystkich 
gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną  
wyznaczonych Lekarzy Weterynarii którzy 
przeprowadzą kontrolę stanu zdrowia świń wraz z 
wywiadem lekarsko-weterynaryjnym oraz badanie 
kliniczne świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty, 
jak również sprawdzą stan bioasekuracji w 
gospodarstwach



ASF – dziki i polowania

Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań 
laboratoryjnych w kierunku ASF, od każdego dzika 
znalezionego martwego, w tym ze zwłok dzików ulegających 
autolizie oraz dzików zabitych w wypadkach 
komunikacyjnych, a także od każdego dzika odstrzelonego, 
dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładu 
obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez 
organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być 
przechowywane tusze lub skóry dzików. W przypadku 
odstrzelonych dzików niewykazujących żadnych objawów 
chorobowych dopuszcza się pobieranie próbek do badań 
laboratoryjnych w kierunku ASF przez myśliwych, którzy 
zostali przeszkoleni przez powiatowego lekarza weterynarii 
przy wykorzysta wytycznych i ulotek dostarczonych 
myśliwym oraz kołom łowieckim



▪ Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym 
ograniczeniami jest niezwłocznie 
niewypatroszony, w całości, dostarczany do 
położonego na tym samym obszarze punktu 
skupu dziczyzny lub zakładu obróbki 
dziczyzny, lub innego zakładu 
nadzorowanego przez organ Inspekcji 
Weterynaryjnej, w którym mogą być 
przechowywane tusze lub skóry dzików

▪ Myśliwi, pracownicy Służby Leśnej i Straży 
Granicznej oraz osoby mające kontakt z 
martwymi dzikami mają obowiązek 
zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej 
fakt znalezienia zwłok dzików.



▪ W punktach skupu i zakładach, o których 
mowa powyżej, tusze, części ciała i skóry 
dzików przechowuje się w sposób 
zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi 
nieprzebadanych tusz, części ciała i skór 
dzików z surowcami i innymi przedmiotami, 
które mogą spowodować rozprzestrzenianie 
się wirusa ASF.

▪ Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza 
oględziny każdej tuszy, zwracając uwagę na 
zmiany chorobowe, które mogą wskazywać 
na zakażenie wirusem ASF.



Dziękuję za uwagę 


