
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I PRZECHOWYWANIA TUSZ ODSTRZELONYCH
DZIKÓW NA CZAS WYKONANIA BADAŃ W KIERUNKU AFRYKAŃSKIEGO

POMORU ŚWIŃ

Na potrzeby przetrzymywania tusz dzików do badań na ASF, zostały uruchomione dwie 
chłodnie kontenerowe w Łomży przy ul. Poznańskiej 132 obok punktu skupu dziczyzny:

1. Chłodnie te przeznaczone są wyłącznie, do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych 
na terenie obwodów łowieckich, znajdujących się w strefie ASF, na czas niezbędny do 
wykonania badań.

2. Odstrzelone dziki, myśliwi mogą dostarczać do chłodni ciągle tj. od poniedziałku do 
czwartku i od czwartku do poniedziałku. Kiedy to po opróżnieniu jednej z chłodni dziki 
będą składowane w drugiej.

3. Każda dostarczona tusza, wraz z narogami, patrochami oraz próbką krwi przed przyjęciem
do chłodni zostanie zważona, trwale oznaczona i zaewidencjonowana.

4. Znakowanie i ewidencję tusz oraz narządów wewnętrznych prowadzić będzie Pan Tomasz
Kulesza, obsługujący chłodnię tel. 668 957 537. 

5. Jednocześnie myśliwy dostarczający dzika, ma obowiązek wypełnić stosowne dokumenty 
dla Inspekcji Weterynaryjnej, tj: dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie 
danych dotyczących odstrzelonego dzika oraz świadectwo pochodzenia zwierzęcia 
dzikiego.

6. W każdy poniedziałek i czwartek, około godz. 8:30 urzędowy lekarz weterynarii, będzie 
pobierał materiał do badań.

7. Patrochy i narogi przekazywane będą do zakładu utylizacyjnego.
8. Do gromadzenia odpadów, będą służyć oznakowane pojemniki.
9. Po otrzymaniu ujemnych wyników badań, tusze dzików za pokwitowaniem będą odbierać

myśliwi którzy je pozyskali. Jeśli tusza dzika, nie zostanie odebrana w przeciągu 10 godzin 
po otrzymaniu wyników badań, zostanie przekazana do utylizacji.

10. W przypadku gdy przynajmniej w jednej tuszy, znajdującej się w chłodni, zostanie 
stwierdzony wynik dodatni w kierunku ASF, cała partia tusz dzików znajdujących się w 
chłodni zostanie skierowana do utylizacji.

11. Każdorazowo po opróżnieniu i przeprowadzeniu dezynfekcji, będą mogły być 
wprowadzane do chłodni nowe tusze dzików do przetrzymywania na czas niezbędny do 
uzyskania wyników badań.

12. Badania w kierunku włośni myśliwi załatwiają indywidualnie - jak dotychczas.
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