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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia dwudziestego szostego, dwudziestego siodmego
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Gtbwny Lekarz Weterynarii infoi rnuji: o stwlerdzenlu kolejnych ognisk afrykanskiego pomoru swih (ASF) w Polsce. 5a to dwudzieste SZOSte.
dwudzlesle siodme i dwudzieste osme ounisku choroby u iwin domowych od pocza.tku wyst^powanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.}, a
trzecle, czwarte I piato w blezacym rokn.

ASF stwlerdzono na podstawle wynikow badan otrzymanych dnla 9 czerwca 2O17 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj,
Pahstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w gospodarstwach, w ktorych utrzymywano:

- 14 swin, potoionym w gmlnle Le4na Podlaska, w powiecie blalsklm,

w wojew6dztwle lubelsklm

- 2 swinle, poloionym w gmlnle Mielnlk, w powiecie slemlatyckim, w wojewddztwie podlaskim.

11 swin, polozonym w gmlnle Janow Podlaskl , w powiecie bialsklm,

w wojew6dztwle lubelsklm.

Wszystkle gospodarstwa sa potozone w obszarach zagrozenla (obszary okreilone w czeicl III zatacznlka do decyzjl KE 2014/7O9/UE).

W gospodarstwach, w ktorych wyznaczono ogniska ASF, wdrozone zosta^y procedury zwiazane z likwid.icjq choroby.
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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia dwudziestego czwartego i dwudziestego piatego
ogniska afrykahskiego pomoru swiri w Polsce
2017-06-08 14:28:57

i .lowny Lekarz Weterynaril Informuje o stwierdzenlu ognlsk afrykarisklego pomoru iwln (ASF) w Polsce. Sa. to dwudzleste czwarte I dwudzleste plate
ognisko choroby u iwlfi domowych od poczqtku wystQpowanla ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a pierwsze 1 drugie w biez^cym roku.

ASF stwlerdzono na podstawle wynikow badati otraymanych dnla 7 czerwca 2017 r. z krajowego la bora to Hum referencyjnego ds. ASF, tj.
Pai'ibtwoweyo Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w gospodarstwach, w ktorych utrzymywano:

- 8 -..win, potozonym w gminie Blala Podlaska, w powlecle bialsklm,
w wojewddztwle lubelskim,

- 2 iwinle, potozonym w gminie Trzcianne, w powiecle monlecklm, w wojewodztwle podlaskim.

Oba gospodarstwa sr» potozone w obszarach zagrozenia [obszary okreslone w czQ^cl III zata.cznlka do decyzjl KE 2014/7O9/UE).

W gospodarstwach, w ktorych wyznaczono ogniska ASF, wdrozone zostaly procedury zwiqzane z likwldacja choroby.
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