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Gtbwny Lekarz Weterynarii przekazuje, Iz w dnlu 2O stycznia br., na podstawle badah laboratoryjnych przeprowadzonych w Panstwowym Instytucle
Weterynaryjnym - Panstwowym Instytucle Badawczym w Putawach, potwierdzono wysoce zjadllwa grype ptakow podtypu H5NB w prdbkach
pobranych:

• od labedzla nicmcgo, z grupy 40 padtych ptakow (tabedzl nlemych), ktorych zwtokl znalezlono w gospodarstwle rybacklm w miejscowoicl
Nleclszbw (gmlna Olesnlca, powiat olesnitki, wojewodztwo dplno^lgskle) - dzleslate wystaplenle wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8
u dzlklch ptakow w Polsce.

• od padlego tabedzia niemego, ktorego zwlokl znalezlono w parku Stanlslawa Totpy we VUroclawiu (powiat Wroclaw, wojewodztwo
dolnosliiskle} - jedenaste wystapicnle wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 u dzikich ptakow w Polsce.

• od padtego tabedzia niemego, ktorego zwlokl znalezlono na zamarinietym zblornlku wodnym Bagry Wielkle w Krakowie (powiat Krakow,
wojewodztwo matopolskie) - dwunaste wystapienle wysoce zjadllwej grypy ptakow podtypu H5N8 u dzlklch ptak6w w Polsce

W dnlu 21 stycznia br. na podstawle badah laboratoryjnych przeprowadzonych w Panstwowym Instytucie Weterynaryjnym - Panstwowym Instytucle
Badawczym w Pulawach, potwierdzono wysoce /Jadllwa grypc ptakbw podtypu H5N8 w prdbkach pobranych:

• od tabqdzia niemego, z grupy 6 padtych ptakow (labedzi nlemych), ktdrych zwtokl znaleziono w miejscowo^cl Kantorowlce-Zwirownia (gmina
Lewin Brzeski, powiat brzeskl, wojewodztwo OPOlskle) - trzynaste wystaplenle wysoce zjadllwej grypy ptakbw podtypu H5N8 u dzlklch ptakow
w Polsce

• od padtej kaczki krzyzowki, ktorej zwtokl znalezlono w mlejscowos'cl Wr.kitki {gmlna Wiskitki, powiat zyrardowskl, wojewodztwo mazowleckie)
- czternaste wystapienle wysoce zjadliwej grypy ptakbw podtypu H5N8 u dzlklch ptakbw w Polsce
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