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Komunikat prasowy dotycz^cy wyznaczenia pi^cdziesiatego dziewiatego ogniska
afrykahskiego pomoru swiri w Polsce

iitrivuny Lekarz Weterynarll Informuje o stwlerdzenlu pl^ldzleslatego dzlewla.tego ogniska afrykariskiego pomoru swiri # Q QQQ fin w Polsce, od dnia
stwierdzenia wyst^powanla w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Plgddzleslate dzlewiatg ognlsko ASF # Q nnnnnDLJUUUD DDDDDD D DOD DDDD 00 stwlerdzono na podstawie wynlkow badan otrzymanych 21 lipca br. z krajowego
laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu Weterynaryjnego - Paristwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwie, w ki.oryin utrzymywano 2 bwinic, potozonym w gmlnie Ml^dzyrzec Podlaskl, w powiecle blalsklm, w wojewodztwle lubelskim.
Gospodarstwo jest potozone w obszarze ochronnym (obszar okreslony w cz^^ci I zalacxnlka do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwle, w ktorym wyznaczono ognlsko ASF, wdrozone zostaty procedury zwiazane z Ilkwidacja. choroby.

dzl^kujemy

bezposrednl link do strony www
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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia szescdziesiatego ogniska afrykanskiego pomoru
swih w Polsce

Glbwny Lekarz Weterynarll Informuje o stwlerdzeniu szescdziesiatego ogniska afrykarisklego pomoru swlri # Q [][][] QQ w Polsce, od dnla stwlerdzenl;
wystQpowanla w Polsce ASF, tj. od 17 lute go 2014 r.

Szesjidzleslate oanlsko ASF # n DDnDDDDDD ID stwlerdzono na podstawle wynlkbw badart otrzymanych 25 llpca br. z krajowpgo
laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Partstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Partstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w
gospodarstwle, w ktorym utrzymywano 19O5 Swih, potozonym w gmlnle Wlodawa, w powiecle wtodawsklm, w wojcwddztwle lubelsklm. Gospodarstwo
jest potozone w obszarze othronnym (obszar okreslony w czesci I zatacznlka do dccyzjl KE 2O14/7O9/UE).

W gospodarstwle, w ktorym wyznaczono ognlsko ASF, wdrozone zostaty protedury zwlqzane z Ilkwidacja choroby.

link do stronv www
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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia pie.cdziesiatego siodrnego i pi^cdziesiatego
osmego ogniska afrykahskiego pomoru swiri w Polsce
2017-07-2110:32:51

Gtowny Lekarz Weterynarii informuje o stwlerdzeniu pl^ldzleslatego ilodmego oraz pleldziesl^tego osmego ogniska afrykahskiego pomoru twin
(ASF) w Polsce, oil dnla stwlerdzenla wyste.powanla w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

plijtidzleslate siddme ognlstco ASF M U '_lll]'.!l l!l l IDCLLI Lll I: II II I1 'I I I] I II H i I l"i 1 1 ' H i stwlerdzono na podstawle wynikbw badah otrzymanych 20 lipca br.z krajowego
laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Paristwowego Instytutu vucterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczeso w Putawach, w
gospodarstwie, w ktdrym utrzymywano 27 iwlh, polozonym w gminie Kakolewnica, w powlecie radzynsklm, w wojew6dztwle lubelskim. Gospodarstwo
jest potozone w obsiane ochronnym (obszar okreslony w czescl I zalacznlka do decyzjl KE 2014/709/UE).

atc bsme ognlsko ASF # n DDDDDaDDGDC 00 00 0 000 0000 00 stwlerdzono na podstawle wynlkow badan otnymanych 20 lipca br. z krajowego
laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach, w
gospodarstwie, w ktdrym utrzymywano 17 iwln, potozonym w gminie Platerdw, w powiecie toslcklm, w wojewddztwle mazowleckim. Gospodarstwo
jest potozone w obszarze objQtym ogranlczenlaml (obszar okreslony w czcsci n zatacznika do decyzjl KE 2014/7O9/UE).

W gospodarstwach. w ktorym wyznaczono wspomniane wyzej ogniska ASF, wdrozone zostaty procedury zwlazane z llkwldacja choroby.

dzlqkujemy

bezposrednl link do strony www
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Komunikat prasowy dotycza.cy wyznaczenia pi$cdziesia.tego piatecjo i piQcdziesia.tego
szostego ogniska afrykahskiego pomoru swih w Polsce

i.iuwny Lekarz Weterynarli informuje o stwierdzenlu pleldzleslatego platego oraz ple.c'dzlesl^tego szostego ogniska afrykarisklego pomoru «,win (ASF)
w Polsce, od dnla stwlerdzenia wystqpowanla w Polsce ASF tj. od 17 lutego 2014 r.

Pl^ldzleslate pla.te ognisko ASF (trzydzieste drugle w tym roku) stwierdzono na podstawle wynlkdw badan otrzymanych 19 lipca br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawacn,
w gospodarstwie, w ktdrym utrzymywano 16 iwin, polozonym w gminie Kqkolewnlca Wschodnla, w powiecie radzynsklm, w wojewodztwie tubelsklm.
Gospodarstwo Jest potozone w obszarze ochronnym (obszar okreslony w czescl I zalacznlka do decyzjl KE 2014/709/UE).

Plq^dzlesi^te szbste ognisko ASF (trzydzieste trzecle w tym roku) stwierdzono na podstawle wynlkbw badari otrzymanych 19 lipca br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwie, w ktdrym utrzymywano 30 swln, potoionym w gminie Biata Podlaska, w powiecie bialskim, w wojewddztwie lubelskim.
Gospodarstwo Jest potozone w obszarze zagrozenla (obszar okreslony w cze.£cl III zalacznlka do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w ktdrym wyznaczono wspomnlane wyie] ogniska ASF, wdrozone zostaty procedury zwlazane z Mkwldacja choroby.

dzlckujemy

bezpo^rednl link do strony www


