W związku z r ealnym

gnisk
AFRYKAŃsxrnco PoMoRU ŚwIŃ (ASF) w kraju
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania
zagr ożeniem wys tąp ienia kolej nych

o

ZASAD BIOASEKURACJI

w gospodarstwach utr4rmujących świnie, w tym o konieczności:

1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIAPOJAZDOW
ZwIERZĄT

DO PRZEWOZU

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych
pojazdów, dezyrfekcja kabiny)

2.

CZYSZCZENIA

I

DEZYNFEKCJI OBUWIA

CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH
W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO

I

ZEWNĘTRZNYCH

(czyszczenie na sucho, mokro, dezynfekcja powierzchni w pomiesz czeniach, w których są utrzymywane świnie,
b ioas ekuracj a granic gosp o darstw a or az doty cząca personeĘ,

4.

PRZESTRZEGANIA ZASAD PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA SRODKOW DO
DEZYNFEKCJI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ LISTĄ.

DOSTĘPNE PRODUKTY BIOBOJCZE DO STOSOWANIA W CELU NISZCZENIA WIRUSA
AFRYKAŃSKIEGO PoMoRU ŚwtŃ (ASF). STAN l[ł nzrBŃ: 9 MARCA 2018 R.:

AGRISAN

8090

POSTAĆ: proszek przęznaczony do ltrzymania higieny w miejscach
i przetrrymywania i transporbl nłjlerząt oraz do dezynfekcji budynków inwentarskich;

hodowli

OPAKOWANIE : worek papierowy/propylenowy;
SPOSÓB aŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGD: preparat stosujemy zarówno na legowiskach prosiąt
i macior jak i w pomieszczeniach gdzie odbywa się tucz trzody. Przy stosowaniu AGRISANU należy zwrócić
szczególnąuwagę w na najbardziej zawtlgocone częścikojca: miejsca oddawania odchodów, pobierania paszy i
wody. Produkt może być stosowany tabe na głęboką ściółkę.Preparat nanosi się na dezynfekowana
gl1

Ń.Sfuży

do dezynfekcji budynków inwentarskich w obecnościzwierząt;

vIRKoNrM s

POSTAĆ: proszek, produkt o działaniu bakteriobójczym

i

wirusobójczym, plzeznaczony do dezynfekcji
pomieszczeń dla rwterząt, powierzchni, narzędzi i wlposazenia gospodarstwa, dezynfekcji środków transporfu;
OPAKOWA}IIE: saszetka w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); butla w opakowaniu zbiorczym:
pudełko (karton); wiadro (polipropylen);
sposÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGD: Skuteczny na powierzchniach porowatych, w niskich (od
+4'C) temperaturach, w niskich stężeniach, krótkim czasię oddziaływania na patogen (l0 min.).
1:100 (l0 gramów środka VirkonTM S na każdy litr wody) przy
użyciu myjki ciśnieniowej lub innego opryskiwacza mechanicznęgo nanieśćrońwór środkaVirkonTM S w
dawce 300 mVm'.
Przygotowanie 1oń roztworu: 150 g preparatlwraz z l5 l letniej wody wystarczy na 50 rn?; 300 g preparatu wraz
z 30 l letniej wody wystarczy na 100 rn3; 1,5 kg preparatu wTaz z 150 l letniej wody wystarczy na
500

rr,?;

wlać roźwór do odpowiedniego pojemnika, Wymienić, gdy jest

zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania. Stosować ciągle. Zalęca się przy każdym wjeździe i
wejściuna farmę produkcyjną i przy wejściudo budynków.

stosować rlrządzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz
plecakowy. Dozować 1 1 roztworu na 10 rn3 powierzchni podłogi. Zamgławlanie na zimno: przy lżycitl
zamgła:wiacza mechanicznęgo dozować 1 l roztworu pręaratu na l0 rn? powierzchni podłóg;

DESAM EFEKT M

POSTAĆ: Ciecz, środekmyjąco-dezynfekujący o właściwościachbakteriobójczych,

grzybobólczych,
prątkobójczych oraz wirusobójczych, przeznaczony do stosowania do wszystkich zmywalnych powierzchni,
sprzętu w zakładach opieki zdrowotnej, w przemyśle spożywczym;
OPAKOWANIE : butelka (polietylen), kanister @olietylen);

SPOSÓB aŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGD: Środek skoncentrowany, stosowany w

W celu
Roztwór

przez 30 min.
20-35'C.

, PrZry

przygotowania roźworu preparat nalezy rozcieńczyć

woĘ w

ruĘvnowej

temperaturze

zabrudzone powierzchnie iprzyrządy należy wstępnie oczyścićmechańcznie a następnie zdezynfekować.

Silnie

