
GtOWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

ul. WspolnaSO
00-930 Warszawa
tel: 22 623 20 89 | fax: 22 623 14 08 | e-mail: wet@wetgiw,eov.pl

Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii dotyczacy wyznaczenia siedemdziesiatego
pierwszego, siedemdziesiatego drugiego, siedemdziesiatego trzeciego, siedemdziesiatego
czwartego i siedemdziesiatego piatego ogniska afrykahskiego pomoru swih w Polsce
2O17-O8-11 21:22:34

Gtbwny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu siedemdziesiatego pierwszego, siedemdziesiatego drugiego, siedemdziesiatego tr/eclego,
siedemdziesiatego czwartego i sledemdzleslqtego piqtego ogniska afrykahskiego pomoru iwlri # D ODD DD ™ Polsce, od dnia stwierdzenla wyst^powania w

Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

jest polozone w obszarze ochronnym (obszar okres^ony w I zatacznlka do decyzjl Kb 2014/709/UE),

Siedemdziesjate drugle ognlsko ASF # Q DDDDDDODODDD DDDDDD 00 D ODD DODO DO stwlerdzono na podstawie wynik6w badari otrzymanych 9 slerpnla br. z
krajowego laboratorium referencyjnego its. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Paristwowego Instytutu Badawczego w Puiawach, w
gospodarstwie, w ktoiym utrzymywano 1 '.wiiiie, polozonym w gmlnle Podedworze, w powlecle parczewskim, w wojewddztwle lubelsklm.
Gospodarstwo Jest polozone w obszarze ochronnym (obszar okreilony w cze^cl I zalacznika do decyzjl KE 2014/7O9/UE).

Sledemdzleslgte trzecle ognlsko ASF # D QDDnDDDDDn DD D ODD DDDD DG stwlerdzono na podstawie wynlkbw badah otrzymanych 10 sierpnla br. z krajowego
laboratorium referencyjnego ds. ASF, t j . Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Paristwowego Instytutu Badawczego w Puiawach, w
gospodarstwie, w ktoiym utrzymywano 36 swih, potozonym w gmlnle Ka.kolewnlca, w powlecle radzynsklm, w wojewodztwie lubelsklm. Gospodarstwo
jest polozone w obszarze ochronnym (obszar okreslony w cz«sci I zalqcznlka do decyzjl KE 2014/709/UE}.

Sledemdzleslgta czwarte ognlsko ASF # Q DCDODDDDDD DD DGDDODDD D DDD DDDD DD stwlerdzono na podstawie wynik6w badan otrzymanych 10 slerpnia br. z
krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Paristwowego Instytutu Badawczego w Puiawach, w
gospodarstwie, w ktorym utrzymywano 21 £wlri, polozonym w gminle Biata Podlaska, w powiecie bialskim, w wojew6dztwie lubelsklm. Gospodarstwo
jest polozone w obszarze zagrozenia (obszar okre£lony w czescl III zatacznlka do decyzjl KE 2014/709/UE).

Sledemdzlesjate P'3*e ognlsko ASF # D DDDDDDDDDD DD DDDDDD D ODD DDDD DD stwlerdiono na podstawie wynikdw badari otrzymanych 10 slerpnla br. i
krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Partstwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w
gospodarstwie, w ktorym utrzymywano 28 s'wlri, polozonym w gmlnle Stawatycze, w powiecie bialskim, w wojewodztwle lubelskim. Gospodarstwo Jest
polozone w abszarze ochronnym (obszar oki eslony w czescl I zalacznlka do decyzjl KE 2014/709/UEt.

W gospodarstwach, w kt6rych wyznaczono ogniska ASF, wdrozone zostaty procedury zwlqzane z Ilkwidacjq choroby.

dziekujemy

bezposredni link do strany www



GtOWMY INSPEKTORAT WETERYNARII

ul. Wspolna 30
00-930 Warszawa
tel: 22 623 20 89 | Fax: 22 623 Id OB | e-mail: wet@wetgiw.gov.pl

Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii dotyczgcy wyznaczenia szescdziesiatego osmego,
szescdziesiatego dziewiatego i siedemdziesiatego ogniska afrykanskiego pomoru swih w
Polsce
2017-OB-10 08:53:16

Gldwny Lekarz Weterynarii Informuje o stwlerdzenlu szeitdziesi^tego osmego, sze££dzlesla.tego dziewiatego I siedemdziesiatego ogniska
olsce, od dnia stwlerdzenla wyste.powanla w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Gldwny Lekarz Weterynarii Informuje
afrykanskiego pomoru sViin (ASF) w Pol

slgte 6sme ognlsko ASF # Q DQQQODQODQDD DO DD D ODD ttED OD stwlerdzono na podstawle wynikow badari otrzymanych 4 slerpnla br. i krajowego
laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego lustytutu Watery naryjnego - Partstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwle, w ktbrym utrzymywano 2 swini..-, polozonym w gmlnle Wtodawa, w powlecle wtodawsklm, w wojewi.d/Iwic lubelsklm.
Gospodarstwo jest polozone w obszarze ochronnym (obszar okre^lony w cz^icl I zat^cznlka do decyzji KE 2014/709/UE).

Szj!$cdzies|ate dzlewlate ognlsko ASF tt D DaonDDDDDDDD DDnDDD 0 ODD OHO OD stwlerdzono na podstawle wynikow badan otrzymanych 5 slerpnla br. z
krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w
gospodarstwle, w ktdrym utrzymywano 136 swili, potozonym w gmlnle Hanna, w powlecle wtodawsklm, w wojew6dztwle tubelsklm. Gospodarstwo
jest polozone w obszarze ochronnym (obszar olcreslony w cze^ci I zalacznlka do decyzji KE 2014/7O9/UE),

Sledemdzleslqte ognlsko ASF # D ODDDDDDDDDDD DODDIH D DDD DDDD DD stwlerdzono na podstawle wynlk6w badan otrzymanych 6 slerpnia br. z krajowego
l. i l tor aloiium referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Puiawach,
w gospodarstwle, w kloiyin utrzymywano 23 iwlnle, polozonym w gmlnle Podedwdrze, w powlecle parczewskim, w wojewddztwle lubelsklm.
Gospodarstwo jest polozone w obszarze ochronnym (obszar okre£lony w c?<;sti 1 zalacznlka do decyzji KE 2O14/709/UE).

W gospodarstwach, w ktorycli wyznaczono ognisko ASF, wdrozone zostaly procedury zwlqzane z Ilkwidacjq choroby.

dzl^kujemy

bezpo^rednl link dp strony



GtOWNY INSPEKTORAT WETERYNARIt

ul. WspolnaSO
00-930 Warszawa
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Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wystapienia 431, 432, 433, 434, 435,
436 i 437 przypadku afrykariskiego pomoru swih u dzikow na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
2O17-OB-O9 14:12;O1

Gtdwny Lekarx Weterynaril Informuje o potwierdzenlu wystapl«nla 431, 432, 433, 434, 435, 436 I 437 przypadku afrykanskiego pomoru £wlri » n QJ]
u Ufikuw M,I terytorium polskl.

431 przypadek stanowl dzlk odstrzelony w pobllzu mlejscowoscl Stawlszcze # Q QnOOO OODQDOQQDO OOODQO 0000000000 00000000000 000000000 00 .
w odlegloscl ok. 1 km od granlcy polsko - blalorusklej.

Od odstrzelonego dzlka pobrano puihk^ do badart laboratoryjnych w ramach monltorlngu te] choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat potwlerdzony
badanlaml laboratoryjnymi wykonanyml w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. ASF # [] DODDOO 000000000 0 DDDQ 0 DOOOOODD DODO OD 00 • Tusza
odstrzelonego dzlka zostata unieszkodllwlona pod nadzorem wtaiclwego powiatowego lekarza weterynarll.

stanowia zwtoki dzika znalezlone w pobliiu mitjscowoscl Mlchatkl # 0 DOODD ODODODOQ DDOOOD ODODODDD OODDOOODODO ODDOODODO 00 , w
odlegtoicl ok. 14 km od granlcy polsko - blalorusklej.

Od padtego dzlka pobrano pr6bkq do badan laboratory] nych w ramach monltorlngu tej choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat patwlerdzony
badaniami laboratory)nyml wykonanyml w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. ASF # 0 000000 000000000 0 ODDO 0 OODDODDO 0000 OG DO . Zwtokl diiika
zostaty unleszkodliwione pod nadzorem wta£clwego powlatowego lekarza weterynarll.

413_pr2ypaiifik stanowla zwtokl dzika znalezione w pobllzu mlejscowoscl Woskrzenice Duze # Q 00000 DODOO ODOOODDOO DDODDD DOOODDDO QODDODOOODD
lubelskle), w odleglo£c! ok. 19 km od granlcy polsko - blatorusklej.

Od padtego dzlka pobrano probke do badan laboratoryjnych w ramach monltorlngu tej choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat potwlerdzony
badanlaml laboratoryjnymi wykonanyml w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. ASF # Q OODOOD 000(300000 0 ODDO 0 OODDDDDQ DODO DO DO • Zwtokl dzlka
zostaty unleszkodliwione pod nadzorem wta£ciwego powlatowego lekarza weterynarll.

stanowia zwloki dzika znalezione w poblliu mlejscowoscl Oobropol # D ODDDO DDODDDOD ODQOOD DDODODDODO DDODDDODOOO DDDDOOODO OD . w
odlegtoscl ok. 6 km od granlcy polsko - blatoruskiej.

Od padtego dzlka pobrano prbbke do badatS laboratoryjnych w ramach monltoringu tej choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat potwlerdzony
badanlaml laboratoryjnymi wykonanyml w krajowym laboratorlum rererencyjnym ds. ASF # Q QQODDQ 000000000 D GOOD 0 ODOOODOO DODO DO DO • Zwtoki dzlka
zostaty unleszkodliwione pod nadzorem wta£r.lwego powlatouvego lekarza weterynarll.

435_jiriyjia!lflJi stanowl dzlk odstrzelony w poblliu mlejscowoscl Witulln # 0 00000 00000 GDODDOOOD 000000 DDODOOOD DDODODDOOOD 000000000 DO . w odlegtoscl
ok. 17 km od granlcy polsko - blatorusklej.

Od odstrzelonego dzlka pobrano probke, do badan laboratoryjnych w ramach monltorlngu tej choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat potwlerdzony
badaniami laboratoryjnymi wykonanyml w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. ASF # 0 DDDDDO OOQDDOODD U DODO D ODOODDOO 0000 00 OD • Tusza
odstrzelonego dzlka zostata unleszkodliwlona pod nadzorem wtaiclwego powlatowego lekarza weterynarll.

435—Pj*yaad.ek stanowia iwloki dzlka znalezlone w poblizu miejscowoscl Mle.dzyrzec Podlaskl # 0 DOOOD 0000000000 ODDODDDDD DDODOO DDDODODO
wojew6dztwo lubelskle), w odlegtoscl ok. 39 km od granlcy polsko - blatoruskiej.

Od padtego dzika pobrano pr6bkq do badari laboratoryjnych w ramach monltorlngu te] choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat potwlerdzony
badanlaml laboratoryjnymi wykonanyml w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. ASF # 0 DODOOD 000000000 0 ODDO 0 DQQDDOOD OODD DO 00 • Zwtokl dzlka
zostaly unleszkodliwione pod nadzorem wla£clwego powlatowego lekarza weterynarll.

. stanowlq zwioki dzlka znalezione w pobllzu miejscowoSci Walinna * 0 ODDDO OOODDDODD DODODDDDO OODODD ODODOOODOD DODDDODDOOD
lubelskie), w odlegtoicl ok. 37 km od granlcy polsko - blatorusklej.

Od padtego dzlka pobrano probke do badan laboratoryjnych w ramach monltorlngu tej choroby. Powyzszy przypadek ASF zostat potwlerdzony
badaniami laboratoryjnymi wykonanyml w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. ASF # Q QDDOOO DODODOODD 0 DDOO 0 DDDDOODD DODO 00 DO . Zwtokl dzlka
zostaty unleszkodliwione pod nadzorem wtasclwego powlatowego lekarza weterynarll.
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GtQWIMY 1NSPEKTORAT WETERYNARII

ul. Wsp6lna3G
00-930 Warszawa
tel: 22 623 20 89 | fax: 22 623 14 OS [ e-rnail: wet@wetgiw.eov.pl

Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii dotycz^cy wyznaczenia szescdziesiatego szostego
i szescdziesiatego siddmego ogniska afrykahskiego pomoru swiri w Polsce
2O17-08-1OOB:SO:16

srynarll Informuje o stwlerdzenlu szescdziesiqtego szostego I siesYdzlesl^tego sibdmego ogniska afrykansklego pomoru
Inla stwlerdzenla wystqpowanla w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

SzESidziesiatB__szjista_jiyni5kD_fiSE # 0 ODDDDnnDDODD ODDDDDD Q ODD QQDD DO stwlerdzono na podstawie wynikbw badan otrzymanych 3 slerpnia br. z
krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w
gospodarstwle, w ktorym utrzyrnywano 7 iwlh, potozonym w gmlnle Mle.dzyrzec Podlaskl, W powlecle blalsklm, w wojewbdztwle lubelsklm.
Gospodarstwo jest potozone w obszarze ochronnym (obszar okreslony w c^esci I zatqcznlka do decyzji KE 2O14/709/UE).

slodme ognlskoASF # Q nODDDODDDDDD DDDODnD D DDD QDDD DD stwlerdzono na podstawie wynlk6w badah otrzymanych 4 sierpnla br. z
krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, t]. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Paristwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w
gospodarstwle, w kt<Srym utrzymywano 12 •iwin, poloionyrn w gmlnle Jedwabne, w powlecie tomzyhskim, w wojewodztwle podlaskim. Gospodarstwo
jest polazone w obszarze ochronnym (obszar okreslony w cz^scl 1 zatqcznlka do decyzjl KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w ktbrych wyznaczono ognisko ASF, wdrozone zostaty procedury zwlqzane z Mkwldacjq choroby.

dzl^kujemy

k do strony www


