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Notatka 

ws. wyznaczenia obszaru ochronnego ASF w woj. łódzkim 

 

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

w województwie łódzkim wyznaczono strefę ochronną (strefa żółta), która obejmuje: gminę 

Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ 

od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.   

 

 

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych 

restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r 

dostępna jest pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.  
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Strefa żółta (obszar ochronny) 

 W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych 

gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez 

urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). 

 Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla 

przemieszczanych świń:  

 muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed 

przemieszczeniem lub od urodzenia, 

 pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie 

wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani 

czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), 

 w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu 

w kierunku ASF z wynikiem ujemnym, 

 w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez 

urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - 

następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia. 

 

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również 

uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego. 

 

 

Sporządził/a: 

Jolanta Kowalik-Gęsiak 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dodatkowe-gwarancje-w-handlu-trzoda-chlewna

