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Komunikat prasowy dotyczqcy wyznaczenia trzydziestego czwartego ogniska afrykanskiego
pomoru swiii w Polsce

Gtbwny Lekarz Weterynarli Informuje o stwlerdzenlu kolejnego ogniska afrykanskiego pomoru swiii (ASF) w Polsce. Jest to irzydzlfiste_czwaflfl
ognlsko choroby u 4vt\f\h od pocza.tku wystepowanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a jedenaste w biezqcyni roku.

ASF stwlerdzono na podstawie wynlk6w badah otrzymanych dnla 17 czerwca 2017 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj.
Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Paiistwoutego Instytutu Badawczego w Putawach, w gospodarst\Nle, w ktdrym utrzyrnywano 5 swin (gmlna
Sarnakl, powlat toslckl, wojew6dztwo mazowleckie).

Gospodarstwo j«st potozone w obszarze zagrozenia (obszar okreslouy w cz^^cl III zalacznika do decyzjl KE 2014/709/UE).

W ww. gospodarstwle wdrozone zostaly procedury zwlazane z hkwldacja choroby.

dzî kujemy

bezposred nUi nk_do_5lEQnjLWM'w
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Komunikat prasowy dotyeza.cy wyznaczenia trzydziestego piatego i trzydziestego szostego
ogniska afrykanskiego pomoru swih w Polsce
2O17-06-20 16:18:25

Gtbwny Lekarz Weterynarii informuje o stwlerdzenlu kolejnych ognisk a fry Raft ski ego pomoru swift (ASF) w Polsce. Sa to trzydzleste platp I trtydzlgs
sz6ste ognisko choroby u jiwlri domowych od poczatku wyst^powanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.(, a dwunaste I trzynaste w biezacym
roku.

ASF stufierdzono na podstawle vuyniknw badan otrzymanych w dnlach 19 oraz 20 czerwca 2017 r. z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF,
tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Puiawach, w gospodarstwach, w ktorych utrzymywano:

6 swih (gmlna Le£na Podlaska, powiat blalskl, wojewodztwo lubelskie),

- 11 swih (gmlna Sarnakl, powiat tosickl, wojewbdztwo mazowleckle).

Gospodarstwa sa potozone w obszarze zagrozenla (obszar akre^lony w czeiel III zat^cznlka do decyzjl KE 2O14/709/UE).

W ww. gospodarstwach wdrozone zostaty procedury zwlazane z llkwldacja choroby.
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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia trzydziestego siodmego ogniska afrykahskiego
pomoru swih w Polsce
2017-06-21 1S:17:4O

Gtdwny Lekarz Weterynarii informuje o stwlerdzeniu kolejnego ogniska afrykansklego pomoru -Ivi'iii (ASF) w Polsce. Jest to trzydzieste s!6dme
ognisko choroby u £w1A domowych od poc/a.tku wyst^powanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a czternaste w hicz.jtyni roku.

ASF stwlerdzono na podstawle wynlk6w badan otrzymanych w dniu 20 czerwca 2O17 r. z krajowego laboratorlum rererencyjnego ds. ASF, ij.
Panstwovicgu Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w gospodarstwle, w ktdrym utrzymywano 2 iwlnle,
potozonym w gmlnle Zalesle, w powlecie blalskim, w wojewodztwie lubelsklm.

W gospodarstwie, w kt6rym wyznaczono ognisko ASF, wdroione zostaly procedury zwi^zane z llkwldacjq choroby.

dzl^kujemy
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Komunikat prasowy clotyczacy wyznaczenia trzydziestego osmego ogniska afrykahskiego
pomoru swin w Polsce

i.ituwny Lekarz Weterynarll Informuje o stwierdzeniu kolejnego ogniska afrykahskiego pomoru Swiri (ASF) w Polsce. jest to trzydzieste dsrne ognlsko
choroby u swm domowych od pocz^tku wyste.powania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a pietnaste w blei^cym roku.

ASF stwierdzono na podstawie wynlkow badari otrzymanych w dnlu 22 czerwca 2O17 r. z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj.
Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w gospodarstwle, w kiorym utrzymywano 8 ^wiri,
potozonym w gmlnie Radzll6w, w powlecle grajewsklm, w wojewodztwle podlasklm.

W gospodarstwle, w kt6rym wyznaczono ognisko ASF, wdrozone zostaty procedury zwl^zane z likwidacja. choroby.

dzl^kujemy
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Komunikat prasowy clotyczacy wyznaczenia trzydziestego dziewigtego i czterdziestego
ogniska afrykahskiego pomoru swin w Polsce
2017-O6-28 08:28:06

GI6wny Lekarz WeterynarH Informuje o stwlerdzeniu kolejnych ognlsk afrykartsklego pomoru swin (ASF) w Polsce. Jest to trzydzleste dzlewi^te
i czterdzleste ognlsko choroby u i.win domowych od poczqtku wyst^powanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a szesnaste I sledetnnaste w
blezaxym roku.

Ogniska ASF wyznaczono 26 czerwca br. na podstawie wynlk6w badaii otrzymanych z krajowego laboratorlum referencyjnego ds, ASF, tj.
Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w gospodarstwach, w kt6ryrn utrzymywano:

- 36 £wiri, polozonym w gmlnle Radzitow, w powiccie grajewskim,
w wojewddztwle podlasklm;

- 63 iwlnie, polozonym w gmlnie Trzcianne, w powiecle monleckltn,
w wojewodztwle podlasklm.

Gospodarstwa sq polozone w obszarze zagrozenla (obszar okre^lony
w czeicl III zatacznika do decyzjl KE 2O14/7O9/UE).

W tiospodarstwach, w kturyin wyznaczono ogniska ASF, wdroione zostaly procedury zwiazane z Ukwidacjq choroby.

dzl^kujemy
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