swinie (S)**) +/-

+/-

magazyn

pasz (P)***)

budynek

inwentarski

(S)
+/-/ND

(P)
+/-/ND

Okna

(S)

(P)
(P)

stosowaniu silosdw

(S,P) lub zasuwa
otworu przy

(S)
+/-/ND
(P)
+/-/ND

Drzwi wewnetrzne

Podjete naprawy (S)
Podjete naprawy (P)

- ocena negatywna, konieczne jest wdrozenie czynnoSci naprawczych
ND - nie dotyczy (np. brak okien, drzwi wewnejrznych)

+ ocena pozytywna

***) P- budynek/miejsce (np. silos) przeznaczony do przechowywania pasz

**) S - budynek inwentarski, w ktorym utrzymywane sa. swinie

n

Podpis osoby
odpowiedzialnej za
dokonanie przegladu

^proponowana czestotliwosc dokonywania przegladu -co najmniej lx/2tygodnie oraz doraznie wprzypadku zdarzen mogacych przyczynic sie do utraty szczelnosci budynkow

Data przegladu

Ogolna szczelnosc budynku

Drzwi zewnetrzne

ZaL nr 1. Przeglad zabezpieczen budynkow przed dostepem zwierzat wolno zyjacych oraz domowych*)

Lp

Data i godzina wjazdu

podmiotu wjezdzajacego do gospodasrtwa

Numer rejestracyjny pojazdu i/lub nazwa

odbior padiych zwierz^t)

Celwjazdu (np. kupno/sprzedaz swin,
gospodasrtwa (jesU wiadomo)

prowadzenie rejestru

Informacje o miejscu ostatniego pobytu
danego pojazdu/podmiotu przedwjazdem do Podpis osoby odpowiedzialnej za

Zat. nr 2. Rejestr srodkow transportu wjezdzajacych na teren gospodarstwa

Zal. nr 3. Rejestr osob wchodzacych do pomieszczen, w ktorych utrzymywane sa_ swinie

Czy

Lp

Data i godzina
wejscia

Imie i nazwisko osoby
wchodzacej do
pomieszczenia, w ktorym
utryzmywane sa. swinie

Numer

Nazwa firmy /instytucji
lub pracownicy danego
gospodarstwa

Cel wejscia

budynku
(jesli
wiecej
niz 1)

Data i miejsce ostatniego
pobytu w innym
gospodarstwie, w ktorym
utrzymywane sa_ swinie

zastosowano

oraz uczestniczenia w

przed
wejsciem do
budynku?

polowaniu lub odlowie
zwierzat dzikich

odziez i
obuwie
ochronne

TAK/NIE

Podpis osoby
odpowiedzialnej za
prowadzenie rejestru

Zal. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie
rodzaj zabiegu:czyszczenie (C), dezynfekcja (D)/uzupelnienia srodka
dezynfekcyjnego (U)

Data zabiegu

Budynek nr (jesli
wiecej niz 1)

sprzet /narzedzia

Maty przed
wjazdem/

wyjazdem z/do
gospodarstwa*

Maty przed
wejsciem /
wyjsciem do
budynku, w ktorym

Nazwa uzytego

Ilosc

srodka

sporzadzonego

dezynfekcyjnego

roztworu

Ilosc zuzytego
roztworu

utrzymywane sa^
swinie

•obowigzek wytozenia mat na wjezdzie/wyjezdzie do/z gospodarstwa nie dotyczy terytorium Polski znajdujgcego s\$ poza obszarami wymienionymi wzatgcznku do decyzji Komisji 2014/709/UE

Podpis osoby
odpowiedzialnej

ZaL nr 7. Spis swin w gospodarstwie *
Numer siedziby stada: PL..
Liczba

Data spisu**

Liczba prosiat
(zwierze od

warchlakow

urodzenia do

odsadzenia do

odsadzenia)

10 tygodnia
zycia)

(swinia od

Liczba

tucznikdw

(swinie od 10
tygodnia zycia

do dnia uboju)

Liczba loch

Liczba loszek

Liczba knurow

(samica po
pierwszym
wyproszeniu)

(dojrzala samica
do pierwszego
wyproszenia)

(dojrzale samce
uzywane do
rozrodu)

Liczba knurkow

(samiec od 10
tyg. zycia do
pierwszego
krycia)

Podpis osoby spisujacej

*) wymog sporzadzenia spisu oraz bieza.ce aktualizowanie tego spisu wynika z rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie srodkow podejmowanych w
zwiazku z wystajneniem afrykanskiego pomoru swin. Spis ten nie jest tozsamy ze spisem skladanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie
art. 20a ustawy o systemie identyflkacji i rejestracji zwierzat.

**) spis po raz pierwszy powinien zostac sporzadzony w dniu 28 lutego 2018 r. Spis aktualizuje sie w przypadku kazdego zdarzenia zmieniajacego stan liczbowy

poszczegdlnych kategorii swin w danym gospodarstwie, np. w przypadku zdarzen typu: kupno, sprzedaz, padniecie swin, uboj w gospodarstwie oraz w przypadku zmiany
kategorii produkcyjnej, np. kiedy prosieta zostana. odsadzone i bedzie okreslane jako warchlak, czy tez warchlak ukonczy 10 tydzien zycia i bedzie okreslany jako
tucznik

