
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu przesyła uzupełnione, 

poprawione wytyczne do postępowania z tuszami odstrzelonych dzików. 

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym 

Sączu poleca: 

1. Bezwzględnie stosować zasady bioasekuracji przewidziane dla strefy 

niebieskiej tj.: 

- myśliwy udający się na polowanie zaopatruje się w środki do dezynfekcji, 

kastry lub wanienki, jednorazowe rękawiczki, worki foliowe mocne, folie do 

rozłożenia, probówkę do pobierania krwi, znacznik (do pobrania w PIW), 

woreczki strunowe, ręczniki jednorazowe, pojemnik z czystą wodą; 

- zakładamy rękawiczki jednorazowe, przystępujemy do patroszenia; 

- patroszenie przeprowadzamy na folii, następnie tuszę dzika przekładamy 

do kastra lub wanienki, patrochy i narogi pakujemy do worka/worków; 

- do probówki pobieramy świeżą krew do pojemności ¾, korkujemy, 

czyścimy ręcznikiem jednorazowym, probówkę umieszczamy w woreczku 

strunowym i przekazujemy wraz z tuszą do chłodni; 

- próbki w kierunku do badań włośni pobieramy i umieszczamy w 

woreczku strunowym i następnie przekazujemy wraz z tuszą do chłodni; 

- dokładnie dezynfekujemy worki z patrochami i narogami, woreczki z 

probówką i mięśniami, folię na której patroszyliśmy dzika, sprzęt używany 

do patroszenia, buty; 

- następnie kaster/wanienka z tuszą dzika oraz worki z patrochami 

przenosimy do środka transportu; 

- folię na której patroszyliśmy zwijamy, zdejmujemy rękawiczki 

jednorazowe i wszystko to umieszczamy w worku; 

- worki z patrochami, narogami, folią i rękawiczkami szczelnie 

zawiązujemy (sugeruję pakować ww. rzeczy w podwójne worki); 

- następnie dezynfekujemy środek transportu (okolice miejsca 

umieszczenia kastra/wanienki, worków), koła środka transportu, okolice 

miejsca patroszenia; 

- dokładnie dezynfekujemy obuwie, szczególnie podeszwy oraz sprzęt 

używany do polowania (broń, pastorał, lornetka, krzesełka); 

- dezynfekujemy również odzież zabrudzoną podczas ww. czynności; 



- tuszę dzika wraz z patrochami, narogami, probówką z krwią i próbkami 

mięśni dostarczamy do wyznaczonej chłodni celem pobrania prób 

kierunku ASF; 

- po wyładowaniu ze środka transportu kastra/wanienki z tuszą, worków    

z patrochami i narogami miejsce przewożenia dezynfekujemy. Ponownie 

dezynfekujemy środek transportu (koła, okolice miejsca umieszczenia 

tuszy dzika); 

- po powrocie z polowania do miejsca zamieszkania odzież należy wyprać   

w jak najwyższej temperaturze jaką dopuszcza producent; 

- myśliwi, hodowcy świń przez 72 godz. nie mogą wchodzić do 

pomieszczeń, gdzie są utrzymywane świnie lub zaprzestać uczestnictwa     

w polowaniach; 

- tusze dzików oraz wnętrzności (patrochy i narogi), które uzyskają dodatni 

wynik badania w kierunku ASF będą podlegać utylizacji jako kat. I; 

- tusze i patrochy lub narogi przy ujemnym wyniku badania w kierunku 

ASF, które nie będą zagospodarowane przez dzierżawcę lub zarządców 

będą podlegać utylizacji jako kategoria III; 

- patrochy lub narogi przy ujemnym wyniku badania w kierunku ASF z 

tusz, które będą zagospodarowane podlegają utylizacji i będą traktowane 

jako kat. III; 

- inspekcja weterynaryjna ponosi koszty unieszkodliwienia tusz dzików 

wraz ze wszystkimi częściami ciała, które nie zostaną zagospodarowane 

przez myśliwych, a także tusz dzików z dodatnim wynikiem badań 

laboratoryjnych w kierunku ASF, a także tusz przechowywanych z tymi 

tuszami w kontenerze chłodniczym; 

- patrochy z tusz dzików zagospodarowanych przez myśliwych podlegają 

utylizacji na koszt dzierżawcy lub zarządcy. 

 


