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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia czterdziestego drugiego, czterdziestego
trzeciego i czterdziestego czwartego ogniska afrykariskiego pomoru swiri w Polsce

Glowny Lekarz Wttcrynarii Informuje o stwlerdzenlu kolejnych ognlsk afrykahsklego pomoru swih (ASF) w Poise*. Jest to czterdzleste drugio,
czterdzieste trzecle I czterdzleste czwarte ognisko choroby u Swlri domowych od pocz^tku wyst^powanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r . ( ,
a dzlewle,tnaste, dwudzleste I dwudzleste pterwsze w bleia.cym roku.

Ogniska ASF wy/naczono 28 czerwca br. (42. I 43.) oraz 29 czerwca br. (44.) n.i podstawle wynlkbw badart otrzymanych z krajowego laboratorlum
referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w gospodarstwach, w
ktbrych utnymywano:

- S -jwin. potozonym w gminic Plszczac, w powleci« blaUklm,
w vwojew6dit«te lubelskim (gospodarstwo Jest potozone w obszarze obj^tym ogranlczenlaml (obszar okreslony w cze.icl II zalacznlka do decyzjl KE
2014/709/UE);

- 51 iwin, potoionym w gminle Monk), w pouilecle moniccki,
w wojew6dztwle podlaskim (gospodarstwo Jest polozone w obszarxe zagrozonym {obszar okreilony w cze,scl III zat^cznika do decyzjl KE
2014/709/UE);

- 21 iwin, poiozonym w gminle Terespol, w powlecle blalskim,
w wojew6ditwle lubelskim (gospodarstwo Jest polozone w obszarze zagrozonym (obszar okreSlony w cz^^cl III zat^cznlka, do decyzjl KE
2014/7O9/UE);

W gospodarstwach, w ktorych wyznaciono ogniska ASF, wdrozone zostaly procedury zwlqzane z likwidacjq choroby.

dzl^kujemy

link do strony www
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owny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzenlu kolejnego ognlska afrykahskiego pomoru swlii (ASF) w Polsce. Jest to czterdzleste plerwsze
nisko choroby u swiiS domowych od poczatku wyst^powanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r,), a osicmnastc w bieiscym roku.

Ognlsko ASF wyznaczono 28 czerwca br. na podstawle wymwow badah otrzymanych z krajowego laboratorlum refeiencyjnego ds. ASF, tj.
Pahstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczago w Pulawach, w gospodarstwle, w klbrym utrzymywano 29 swiri,
potoionym w gminic Rokitno, w powietle blalsklm, w wo}ew6dztwle lubelskim.

Gospodarstwo jest potozone w obszarze zagrozenla (obszar okreslony
w tz^sci III zalaunlka do decyzjl KE 2014/7O9/UE).

W gospodarstwie, W ktorym wyznaczono ognlsko ASF, wdrozone zostaly protedury zwlazane i llkwldacj^ choroby.
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