
Wymagania i kontrole
w zakresie bioasekuracji

z uwzględnieniem nowych wymagań określonych w RWK 2021/605

Stefanów, 7 lipca 2021 r.



Rejestr gospodarstw w których są 
utrzymywane świnie

Lista siedzib stad udostępniana przez ARiMR
≠ 

Rejestr gospodarstw prowadzony przez PLW

Nadal w danych ARiMR

• nie ma wszystkich informacji – np. posiadacz świń nie zarejestrował nowej siedziby stada 
przy zmianie miejsca utrzymywania świń

• są błędy – np. dot. współrzędnych, adresów

• informacje są nieaktualne – np. numery telefonów,

• występują błędy systemu wpływające np. na informacje o ilości świń w gospodarstwie

• pracownicy ARiMR też mają prawo do pomyłek, ktoś może czegoś nie wprowadzić do 
systemu lub wprowadzić informacje z błędami.



Rejestr gospodarstw w których są 
utrzymywane świnie
• Prowadzony przez PLW

• Aktualizowany i weryfikowany w oparciu o wszelkie dostępne informacje
• Powiadomienia z ARiMR
• Informacje zebrane w trakcie badań kontrolnych (Ch. Aujeszkyego, SVD, CSF)
• Świadectwa zdrowia w systemie TRACES
• Świadectwa zdrowia wystawiane dla świń pochodzących z gospodarstw

• Powiązany z informacjami o terminach i wynikach przeprowadzonych kontroli 
bioasekuracji i wydanymi w tym zakresie decyzjami administracyjnymi

• Powiązany z informacjami o zatwierdzeniu Planu Bezpieczeństwa Biologicznego

• Powiązany z wynikami badań w kierunku ASF – świnie żywe i padłe

• Powiązany z wydanymi pozwoleniami na przemieszczanie świń z gospodarstwa (decyzje 
administracyjne)

• Będący podstawą przy przeprowadzaniu analizy ryzyka przy przemieszczaniu świń z 
gospodarstwa



Częstotliwość przeprowadzania kontroli 
bioasekuracji
• Koordynacja pracy wyznaczonych ULW

• wskazywanie ULW gospodarstw do kontroli – z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych siedzib stad albo 
takich do których świnie zostały ponownie wprowadzone po przerwie

• weryfikacja czy zachowane zostały właściwe terminy kontroli gospodarstw w obszarach objętych 
ograniczeniami I, II i III i poza nimi.

• Nadzór PLW nad pracownikiem wyznaczonym do czynności w tym zakresie

Poza obszarami objętymi ograniczeniami

• minimum 1 x w roku

Na obszarze objętym ograniczeniami I, II

• co najmniej dwa razy do roku, w odstępach co najmniej czterech miesięcy między takimi wizytami

Na obszarze objętym ograniczeniami III

• przynajmniej raz na trzy miesiące z możliwością zmniejszenia częstotliwości do co najmniej 2 x do 
roku przy spełnieniu wymagań określonych w RWK 2021/605



Protokoły kontroli

• Właściwe dla danego obszaru
• obszar objęty ograniczeniami I, II, III - LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF 
• poza obszarami objętymi ograniczeniami - LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF 2

• Zgodne z aktualnym wzorem przekazanym przez GIW
• weryfikacja przekazanych wzorów i zgłaszanie błędów i wątpliwości 

• Weryfikowane przez pracowników PIW – poprawność i kompletność 
wypełnienia listy kontrolnej i dołączonych załączników.

• Przekazywanie części I do właściwego BP ARiMR – bezzwłocznie, 
najlepiej nie później niż 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli
• konieczność wprowadzenia informacji z protokołu kontroli do systemu ARiMR, 

m.in. ilośći świń w gospodarstwie w dniu kontroli  - „aktualizacja”.



Wymagania w zakresie bioasekuracji
Poza obszarami objętymi 

ograniczeniami 
W obszarach objętych ograniczeniami

I, II i III

WSZYSTKIE GOSPODARSTWA

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń

Wymagania dla gospodarstw poza obszarami

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń

Wymagania dla gospodarstw w obszarach

GOSPODARSTWA Z KTÓRYCH ŚWINIE (I, II, III), MAT. BIOLOGICZNY (II), UPPZ (II) ŚWIEŻE MIĘSO (II, III)
MOGĄ BYĆ PRZEMIESZCZANE POZA OBSZARY

Załącznik II do RWK 2021/605
Wzmocnione środki bioasekuracji dla zakładów, 
w których utrzymywane są świnie, znajdujących się 
w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II I III



Wymagania w zakresie bioasekuracji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w 
sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń - spełnianie wymagań jest obowiązkowe

• Planowana jest zmiana rozporządzenia – dostosowanie do aktualnych przepisów 
unijnych

• W przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań – decyzja administracyjna 
(nakaz spełnienia wymagań, zakaz utrzymywania świń)

Załącznik II do RWK 2021/605 – spełnianie wymagań nie jest obowiązkowe

• Okres przejściowy przyjęty w Polsce do 31 października 2021 r.

• W przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań – od 1 listopada 2021 r. bak 
możliwości przemieszczania świń, mat. Biologicznego, UPPZ, świeżego mięsa poza 
obszar objęty ograniczeniami (odpowiednio I, II i III)



Lista kontrolna

• SPIWET ASF

• SPIWET ASF-2

Aktualna wersja przesłana do PIW w dniu 6.07.2021 r.

• dodatkowe informacje dot. obcinania ogonów u prosiąt

GIW zapowiada możliwość kolejnych zmian wzoru listy kontrolnej

• np. dostosowanie do zmian rozporządzenia w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń



Kontrola bioasekuracji

• Pracownik IW (w gospodarstwach położonych w obszarze objętym ograniczeniami I, II, III lekarz 
weterynarii – konieczność przeprowadzenia badania klinicznego świń i ewentualnego pobrania 
próbek)

• wyznaczony ULW

1. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli – wzór zgodny z rozporządzeniem
1. wymagań IRZ – podstawa prawna z ustawy o IRZ
2. wymagań w zakresie bioasekuracji
3. Pobierania próbek od świń

2. Upoważnienie do wystawiania mandatów za niespełnianie wymagań w zakresie IRZ – wzór 
zgodny w rozporządzeniem

3. Odznaka identyfikacyjna

4. Legitymacja służbowa – pracownicy IW (dla wyznaczonych ULW numer dowodu osobistego)

5. Dostęp do CBD SIRZ i możliwość przygotowywania wydruków



Część I – identyfikacja i rejestracja świń

• rejestracja siedziby stada w CBD SIRZ
• weryfikacja czy np. miejsce utrzymywania świń nie zostało zmienione –

zgodność adresu

• weryfikacja czy gospodarstwo nie zostało przepisane

• oznakowanie świń – kolczyki (wszystkie świnie muszą być oznakowane 
– nie dot. nieodsadzonych prosiąt)

• spis świń w gospodarstwie
• wpis w księdze rejestracji świń

• zgłoszenie do ARiMR – weryfikacja załączony wydruk z CBD SIRZ



Część I – identyfikacja i rejestracja świń

• prowadzenie księgi rejestracji świń
• Aktualny wzór księgi – księga papierowa
• Wydruk z CBD SIRZ czy wszystkie zgłoszenia są dokonywane elektronicznie –

księga w portalu IRZ plus.
• Dokonywanie wpisów w księdze – weryfikacja 12 miesięcy wstecz

• 2 dni w obszarach objętych ograniczeniami
• 7 dni poza obszarami objętymi ograniczeniami

• Przetrzymywanie księgi przez 3 lata od dnia utraty posiadania zwierząt.

• terminowe zgłaszanie zdarzeń dot. Świń
• weryfikacja 12 miesięcy wstecz

• 2 dni w obszarach objętych ograniczeniami
• 7 dni poza obszarami objętymi ograniczeniami



Część I – identyfikacja i rejestracja świń

Załączniki do protokołu

• wydruk zdarzeń dot. świń w kontrolowanej siedzibie stada
• z terminowością zgłoszeń

• z informacją czy zgłoszenie zostało dokonane przez internet czy nie

• wydruk informacji o zarejestrowaniu w CBD SIRZ spisu świń



Część II – wymagania ogólne

• tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
• dokumentacja leczenia świń

• czy jest uporządkowana – forma luźnych kartek A4
• przetrzymywanie 5 lat
• podpisy na kartach leczenia

• dokumentacja dot. padłych zwierząt
• weryfikacja ze zgłoszeniami padnięć z CBD SIRZ

• zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi
• ”żywienie na mokro” w małych/średnich gospodarstwach (?!)

• świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do gospodarstwa
• weryfikacja z informacjami w CBD SIRZ
• świadectwa w obrocie krajowym i TRACES



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• zabezpieczenie zwierząt, paszy i materiału ściółkowego przed dostępem 
zwierząt dzikich i domowych
• psy, koty, kury – małe i średnie gospodarstwa

• nieutrzymywanie świń w jednym pomieszczeniu z innymi zwierzętami 
kopytnymi

• maty dezynfekcyjne – wyłożenie i weryfikacja wymiarów i jakości maty
• możliwość zatrzymania środka dezynfekcyjnego w macie

• czystość maty, miejsce jej wyłożenia (przed wejściem do pomieszczeń dla świń, we 
wjazdach na teren gospodarstwa)

• stosowane środki dezynfekcyjne – rodzaj i sposób przygotowania i stosowania 
roztworu środka dezynfekcyjnego



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• dezynfekcja w gospodarstwie
• należy kwestionować używanie środków niewymienionym na liście 

preparatów biobójczych – np. sody kaustycznej

• zmiana ubrań i obuwia przed wejściem do pomieszczeń dla świń
• wydzielona przestrzeń przy wejściu do pomieszczeń

• możliwość umycia i dezynfekcji rąk

• możliwość oczyszczenia i dezynfekcji obuwia

• problem małych gospodarstw w których świnie są utrzymywane w 
pomieszczeniach do których wejście jest bezpośrednio „z podwórka”



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• spis świń w gospodarstwie z podziałem na grupy technologiczne
• bieżąca aktualizacja – problem w małych i średnich gospodarstwach o pełnym cyklu –

nierejestrowane upadki prosiąt/warchlaków i uboje gospodarcze (trudno panować 
nad spójnością rejestru)

• prowadzenie rejestru środków transportu
• weryfikacja z danymi z CBD SIRZ – kupno/sprzedaż świń
• weryfikacja z dokumentacją odbioru padłych zwierząt – jeśli samochód ZU wjeżdża 

na teren gospodarstwa

• prowadzenie rejestru osób wchodzących do pomieszczeń dla świń
• weryfikacja z danymi z CBD SIRZ

• sprzedaże świń – świadectwa zdrowia
• kontrole IRZ – wpisywane jako „aktualizacja”

• weryfikacja z kartami leczenia zwierząt gospodarskich



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

NOWE WYMAGANIA
• ogrodzenie budynków w których są utrzymywane świnie oraz 

przetrzymywane pasze i materiał ściółkowy
• „Plan bezpieczeństwa biologicznego”

Czas na wdrożenie spełniania tych wymagań do 31 października 2021 r.
Później odnowa wydania pozwolenia na przemieszczanie świń poza obszary 

objęte ograniczeniami w których położone jest gospodarstwo.
Aktualnie jeśli w gospodarstwie nie są spełnione pozostałe wymagania 
określone w załączniku II do RWK 2021/605 nie należy wydawać zezwoleń na 
wywóz świń z obszarów objętych ograniczeniami lub obmawiać wystawiania 
świadectw zdrowia.



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

Ogrodzenie budynków w których są utrzymywane świnie oraz 
przetrzymywane pasze i materiał ściółkowy

• ogrodzenie całego gospodarstwa (siedliska) należy uznać za spełnianie 
wymagania

• Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami 
okiennymi i nie posiadająca otworów wejściowych/wjazdów do 
budynku, może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

PLAN BIOASEKURACJI - ”Plan bezpieczeństwa biologicznego”

• 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. 



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• 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. 



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, 
środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny 
pracowników (osób obsługujących świnie);

• opracowane  zasady zapewnienia żywności dla pracowników na 
terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby 
pracujące bezpośrednio przy świniach;



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• 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.

Domownicy (rodzina mieszkająca w obrębie gospodarstwa) którzy biorę udział
w obsłudze i utrzymaniu świń nie są pracownikami. 



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• 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;



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

• 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;

• 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. 



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

NOWE WYMAGANIA c.d.

a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi 
świniami, a co najmniej:

• innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, np. 
• zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa
• nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy 

obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy
• zakaz pożyczania i przywożenia do  okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi 

świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia 
niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych 
zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);

• dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików  
padłych;



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku 
inwentarskiego, w którym przebywają świnie.

• Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można 
przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich
• (środki używane do odkażania spełniają wymagania i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o produktach biobójczych);

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez 
osoby  uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub 
jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami,  tuszami lub zwłokami dzików;

e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków 
transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie.

• Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków 
inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;



Część II – wymagania w zakresie bioasekuracji

f) obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, 
wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie

• (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-
weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);

g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, 
muszą:
• być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz  nie 

mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami 
utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu,  ich paszą i ściółką
• (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie 

lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na 
zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu 
zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół 
budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych 
oczek wodnych itp.);
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g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są 
świnie, muszą (c.d.)

• umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

• umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji  tych pomieszczeń;

• posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i 
odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są 
świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, 
ścianką działową itp.);
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NOWE WYMAGANIA

Zadania PLW

• przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród posiadaczy świń
• informacja o nowych wymaganiach
• przekazanie wzoru „Planu bezpieczeństwa biologicznego” - dot. małych gospodarstw
• informacja o terminie wdrożenia spełniania nowych wymagań
• informacja o konsekwencjach niespełniania wymagań

• Zatwierdzenie „Planu bezpieczeństwa biologicznego” przed 31 października 2021 r.

• Przeprowadzenie kontroli zgodności z wymaganiami RWK 2021/605 z wynikiem 
pozytywnym przed pierwszą wysyłką świń poza obszary po 31 października 2021 r.

• wdrożenie ciągłego nadzoru poprzez badania w kierunku identyfikacji patogenów 
wywołujących afrykański pomór świń (badanie świń padłych w gospodarstwie) przed 
upływem 31 października 2021 r.



Zwracanie uwagi na dobrostan
Kontrole bioasekuracji i wizyty w gospodarstwach związane z wystawianiem 
świadectw zdrowia
• stały dostęp do wody,
• materiał manipulacyjny – czy jest dostępny dla świń,
• drutowanie ryjów
• wentylacja
• wystające, ostre elementy - możliwość uszkodzenia ciała zwierząt
• czystość pomieszczeń w których są utrzymywane zwierzęta
Przekazanie informacji do PLW – np. przez odnotowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości w uwagach do protokołu z kontroli bioasekuracji.
Kontrole dobrostanu rocznie 5% gospodarstw w których są utrzymywane świnie.

Kontrole bioasekuracji rocznie 100% gospodarstw w których są utrzymywane świnie.
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nieprawidłowości – STREFY w 2020 r

wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami do gosp/niecki

program monitorowania i zwalczania gryzoni

maty dezynfekcyjne przed wejściami do gosp. i budynków

terminowość zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy obowiązek znakowania

utrzymywanie wykluczające kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i domowymi

rejestr środków transportu

bieżące oczyszczanie i odkażanie sprzętu  do obsługi świń

higiena obsługi - mycie i odkażanie rąk, obuwia

przekazywanie spisu do ARiMR

prowadzenie i aktualizacja księgi rejestracji

karmienie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących

sporządzanie spisu świń

nieupoważnionym wstęp wzbroniony

odzież i obuwie ochronne

odrębne, zamknięte pomieszczenia

prawidłowe oznakowanie świń

dokumentacja leczenia

dok. dot padłych szt.

ściółka z obszarów

osoby postronne

świadectwa


