
Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej: 

(i) ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla 

pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, 

prysznic, stołówka.  

Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz  

miejsca  przechowywania  gotowej do użycia paszy i ściółkę. Nie wymaga 

się tzw. szatni przepustowych ale jeśli jest to musi być zaznaczone, że 

szatnia na ubrania używane poza budynkami jest częścią brudną.  

(ii) ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do 

gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do 

budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany 

jest system całe puste- całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne 

świnie w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia 

ich wprowadzenia np. poprzez umieszczenie ich w osobnym kojcu i 

wykonywanie ich obsługi na końcu. Jakie dokumenty muszą 

towarzyszyć świniom w czasie transportu oraz skąd pochodzą.  

(iii) opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków 

transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników 

(osób obsługujących świnie); 

(iv) opracowane  zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie 

gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące 

bezpośrednio przy świniach; 

(v) jeśli dotyczy program szkoleń dla pracowników, w tym każdego 

nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co 

najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie 

utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady 

prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i 

pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach 

bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być 

poinformowania domownicy.  

W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, 

paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez 

posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie min raz na 2 lata w 

spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF 

organizowanych dla hodowców świń; 

(vi) ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje 

potrzeba,  zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, 

urządzeń i sprzętu  wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia 

właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. 

budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, 

tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do 

budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu 

świń z UPPZ w tym odpady kuchenne powstającymi w gospodarstwie, a 

także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane 

procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach 



sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem 

nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego , 

wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu 

upadków PLW; 

(vii) procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań 

bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, 

czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie 

przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady 

wejścia do tych budynków i wyjścia; 

(viii) zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i 
stosowanych zasad bioasekuracji w tym „Planu bezpieczeństwa 
biologicznego”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji 

powinien być robiony lub po każdej zmianie jak zwiększenie produkcji 
(nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu 
gospodarstwa np. z  obiegu zamkniętego na tucz. W przypadku 

gospodarstw do 50 sztuk średniorocznie audyt przeprowadzany będzie 
w ramach kontroli PLW.  

 


