
W dniu 11 stycznia br. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zaktualizowany 

został wykaz regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego. W województwie śląskim 

za wolne uznane zostały trzy regiony, w skład których wchodzą: 

� region I – Częstochowa oraz powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski i zawierciański; 

� region II – Bytom, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, 

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie oraz 

powiaty będziński, gliwicki, lubliniecki i tarnogórski; 

� region III – Bielsko-Biała oraz powiaty bielski, cieszyński i żywiecki. 

W związku z powyższym po 60 dniach tzw. okresu przejściowego tj. 13 marca 2013 r. dla świń 

przemieszczanych na teren trzech ww. regionów województwa śląskiego w celu hodowli  

i/lub odchowu/tuczu pochodzących z regionów nie uznanych za wolne będą wymagane dodatkowe 

gwarancje zdrowotne zgodnie z ust. 2.7.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r.  

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1440). 

Do regionów województwa śląskiego uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, mogą być 

wprowadzane:  

1. Świnie zaopatrzone w urzędowe świadectwo zdrowia. 

2. Świnie do rzeźni, pod warunkiem, że podczas transportu zwierząt pochodzących z regionu 

prowadzącego program, środek transportu, którym będą przewożone świnie na obszarze 

regionu wolnego, nie będzie poruszał się po drogach w gospodarstwie oraz żadne świnie nie 

będą załadowywane ani rozładowywane z tego środka transportu, za wyjątkiem rozładunku 

w rzeźni. (Świnie mogą być transportowane do rzeźni z regionu prowadzącego program 

jedynie bezpośrednio do ubojni). 

3. Świnie pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym położonych w regionach uznanych 

za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego. 

4. Świnie pochodzące ze stad i statusie stada wolnego lub urzędowo wolnego od wirusa 

choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program, pod warunkiem,  

że świnie te przed przemieszczeniem poddane zostaną 2 badaniom serologicznym  

w kierunku choroby Aujeszkyego, uzyskując wynik ujemny; 

badania wykonuje się w odstępie przynajmniej 30 dni, drugie badanie powinno być 

wykonane najpóźniej 15 dni przed planowanym przemieszczeniem. 

5. Materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada 

urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym  

od wirusa choroby Aujeszkyego. 

6. Materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada 

wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym program, 

pod warunkiem, że jest transportowany do stada przeznaczenia bezpośrednio z centrum lub 

przez będące pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej podmioty zajmujące się 

przechowywaniem, obrotem lub wykorzystywaniem materiału biologicznego. 


