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W związku z pojawieniem się ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń 

w pobliżu wschodniej granicy woj. pomorskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Wejherowie uprzejmie prosi o zamieszczenie w biuletynach gminnych, na stronach 

internetowych oraz na tablicach ogłoszeń podległych Urzędów, informacji dotyczących 

afrykańskiego pomoru świń dla przewoźników zwierząt, dla myśliwych i leśników oraz dla 

właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych oraz turystów. Materiały 

w formie elektronicznej znajdują się w załączeniu.  

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż duży ruch turystyczny na terenie 

całego Pomorza, w tym osób zza wschodniej granicy lub ze wschodniej części Polski, 

zwiększa ryzyko zawleczenia wirusa ASF na teren naszego województwa poprzez produkty 

żywnościowe przewożone w bagażu. Źródłem zakażenia ASF może być mięso pochodzące 

od zakażonych świń, dzików oraz zakażone produkty wyprodukowane z mięsa chorych 

zwierząt. Wirus afrykańskiego pomoru świń posiada długą przeżywalność w środowisku, 

ale co najistotniejsze, cechuje się długą przeżywalnością w produktach mięsnych 

pochodzących od zakażonych świń domowych i dzików. Niezabezpieczone w odpowiedni 

sposób śmietniki i kontenery na śmieci w przestrzeni publicznej mogą zwabiać dziki, 

co w konsekwencji może skutkować ich zakażeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. 

W związku z powyższym konieczne jest zwrócenie uwagi na sposób zabezpieczenia 

śmietników i kontenerów na śmieci przed dostępem dzików. Ważne jest systematyczne 

usuwanie śmieci w celu zabezpieczenia śmietników przed przepełnieniem lub wysypywaniem 

się śmieci, jak również szczelne zamykanie tych pojemników. 
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Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie zwraca się z prośbą 

o współpracę w ramach podejmowanych działań w zakresie zwalczania ASF, podkreślając 

realne zagrożenie tą chorobą i związane z tym skutki ekonomiczne, zwłaszcza dla hodowców 

trzody chlewnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń. 

2. Informacje dla przewoźników zwierząt. 

3. Właściciele ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych, turyści. 

 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

2. Wójt Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino 

3. Wójt Gminy Linia ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia 

4. Wójt Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu, 11 84-242 Luzino 

5. Wójt gminy Łęczyce ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce 

6. Wójt Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 34-217 Szemud 

7. Wójt Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo 

8. Prezydent Miasta Wejherowa ul. plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo 

9. Burmistrz Miasta Rumia ul. Jana III Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

10. Burmistrz Miasta Reda ul. Gdańska 33, 84-240 Reda 

 

Do wiadomości:  

1. Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku  w/m 

2. a/a 

 

Pismo i załączniki przesłane pocztą elektroniczną. 
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