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22. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu
1017-01-03 11:52:02

Gtowny Lekarz Weterynarii Informuje, ze dziewletnaste ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwle
utrzymuja.cym ponad 23 tys. kaczek potozonym w mlejscowo£cl Ptonlca (gmina Deszczno, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskle) na podstawie
wynikdw badah, otrzymanych w dnlu 29 grudnla 2O16 r. z PIW-PIB w Pulawach.

Dwudzieste ognlsko wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5NB wyznaczono w gospodarstwie utrzymujacym ponad 33 tys. kurczakow rasy wolno
rosnacej Hubard, potozonym w miejscowosci Stare Pollchno (gmina Santok, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskle) na podstawie wynikdw badah,
otr/ymanych w dnlu 30 grudnla 2016 r. z PIW-PIB w Pulawach.

Dwudzieste plerwsze ognlsko wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwle przyzagrodowym utrzymujacym 56 sztuk
drobiu rbznych gatunkow, potozonym w mle^cle Krosno (powiat Krosno, wojewddztwo podkarpackle) na podstawie wynikdw badan, otrzymanych
w dniu 31 grudnla 2016 r. z PIW-PIB w Putawach.

Dwudzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwle przyzagrodowym utrzymujacym 45 sztuk
drobiu roznych gatunkow, potozonym w Korycie (gmina Czarnocln, powiat kazimlerski, wojewodztwo swletokrzyskie) na podstawie wynikdw badah,
otrzymanych w dniu 31 grudnia 2016 r. z PIW-PIB w Pulawach.

Mn/by weterynaryjtie wdraiaja. w gospodarstwach wszystkle procedury zwalczanla, przewidziane w przypadku wystapienia wysoce zjadliwej grypy
ptakdw u drobiu-

jednoczesnle, Gldwny Lekarz Weterynarii przypomina o koniecznosci stosowanla przepisdw zawartych w obowia.zuja.cym od dnla 28 grudnla 2016 r.
rozporza.dzeniu Mlnistra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie zarzadzenia srodkow zwfazanycf) z wyst^powaniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz.U.
2016, poz. 2O91).
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Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wysta.pienia w Polsce siedemnnr'
osiemnastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu
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Glbwny Lekarz Weterynarii Informuje, ze sledemnaste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarsi
przyiagrodowym (utrzymywano w nim w sumle 7 sztuk drobiu - kuryj potozonym w mlejscowoicl Da brow a Tarnowska (gmina Dabrowa
powiat dabrowskl, wojewddztwo malopolskle) na podstawle wynlkow bad an, otrzymanych w dnlu 29 grudnla 2016 r. z PIW-PIB w rut . i .

Oslemnaste ognlsko wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwle komercyjnym utrzymujacym 23577 •.'<.
(Indykl), polozonym w mlejscowo^cl Stare Pollchno (gmlna Santok, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskle) na podstawle wynlkdw b.ii'.
otrzymanych w dnlu 29 grudnla 2016 r. z PIW-PIB w Putawach. Gospodarstwo, w ktbrym itwlerdzono ognisko choroby znajduje si.; w olin
zagrozonego ustanowlonego wokot gospodarstwa, w ktorym wyznaczono plerwsze ognlsko HPAI.

Sluzby weterynaryjne wdrazaja w gospodarstwach wszystkle procedury zwalczanla, przewldzlane w przypadku wystaplenla wysoce -
ptakow u drobiu.

Jednoczesnle, Glowny Lekarz Weterynarii przypomina o koniecznoscl stosowanla przeplsdw zawartych w obowlazuj^cym od dnla 28 gm-'
rozporzadzenlu Ministra Rolnlctwa I Rozwoju Wsl w sprawie zarzqdrenta -srndkow zwlazanych z wystepowanlem wysoce zjadliwr-j gry/iy
2016, poz. 2091).
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Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wystapienia w Polsce szesn.i
ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu

Gtowny Lekarz Weterynarii informuje, ze szesnaste ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5NB wyznaczono w jjospodarst wit inym
(utrzymywano w nlm w sumle 22098 sztuk droblu - indyki) potozonym w mlejscowoicl Stare Polkhno (gmlna Santok, powiat gorzowskl, i, . . ,,iitwo
lubuskle) na podstawle wynikow badari, otnymanych w dnlu 2B grudnia 2016 r. z PIW-PIB w Pulawach. Gospodarstwo, w ktorym stwionl/nnu
ognlsko cnoroby, znajduje sl$ w obr^ble obszaru zagrozonego ustanowlonego wok 6+ gospodarstwa, w ktorym wyinacxono plerwsze ognisVo HPAI w
tym roku.

Sluiby weterynaryjne wdrazaj^ w gospodarstwle wszystkle procedury zwalczanla, przewldzlane w przypadku wystapienia wysoce i\.<.' t iy
ptakow u droblu.

Jednoczeinle, Gtowny Lekarz Weterynarii przypomlna o konlecznoscl stosowania przepisow zawartych w obowlazuj^cym od dnla 2H ' fi r.
rozponqdzenlu Minlstra Rolnlctwa I Rozwoju Wsl v/ sprawie zarzadzenla srndkow zwlazanych z wystqpowanlem wysoce zjadliwej gty n
2016. poi. 2091).
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Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wystapienia w Polsce czternastego i
piQtnastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu oraz kolejnych przypadko---
wysoce zjadliwej grypy ptakow u dzikich ptakow

Gtdwny Lekarz Weterynarii Informuje. ze czternaste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptakdw podtypu H5N8 wyznaczono w gospn-l.n
komercyjnym (utrzymywano w nlm w sumie 32064 sztuk drobiu - Indykl) potozonym w miejscowoscl Lublszyn (gmlna Lublszyn, powi.it < .ski,
wojewbdztwo lubuskle) na podstawle wynikdw badari, otrzymanych w dnlu 27 grudnla 2016 r. z PIW-PIB w Putawach.

Pl^tnaste ognlsko wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5NS wyznaczono w gospodarstwle utrzymujqcym 7O sztuk drobiu (kury, k.ic/- : i.tmowe).
potozonym w miejscowoscl Zagorzyce (gmina Plnczdw, powlat plnczowskl, waj.ew.6dztwo bwietokrzyskie) na podstawle wynikdw b.. • m r /•'rnanych
w dnlu 27 grudnla 2O16 r. z PIW-PIB w Putawach.

Stuzby weterynaryjne wdrazajq w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczanla, przewldzlane w przypadku wystaplenia wysoce z ja i ' i ny
ptakow u drobiu.

Jednoczeinle, Gtowny Lekarz Weterynarii informuje o konlecznos'cl stosowanla przeplsow zawartych w obowl^zuj^cym od dnla 28 g r n • r.
rozporzqdzenlu Mlnlstra Rolnlctwa I Rozwoju Wsl W sprau/lm zanqdzenia srodkow zv/iazanych z w/stepowaniem wyioce zjadtiwej if , . LJZ.U.

2016, poz. 2091).
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