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Zmiany prawa w zakresie zwalczania chorob zakaznych zwierzat
2017-08-24 16:18:53

24.08.2017 wchodzif w zycle zmiany w ustawie z dnla 11 marca 2004 r. o ochronla zdrowla zwierzat oraz zwalczanlu chorob zakaznych zw'lenat.
Ustawa rozszerza katalog dzialah, Jakle mog^ bye' podejmowane przez powlatowych lekarzy weterynarll, wojewodQ lub mlnlstra wtaiclwe • ' • • rolnlctwa w zwlqzku ze zwatczanlem chorob zakainych zwicrzjl.
••I"

Przeplsy te moga mieC wplyw na posladaczy gospodarstw, posladaczy zwlerzqt, zarz^dcbw drog publlcznych, myillwych oraz kota towleckle.
Ustawa naktada na myillwych oraz dzierzawc6w lub zarzqdbw obwoddw towlacklch w odnleslanlu do zwlerzqt wolno zyjacych obowl^zkl analoglczne
do tych, jakle obowl^zuj^ posladaczy zwierzat, w tym m.in. przekazywania Informacjl o podejrzenlu choroby zakainej, unlemozllwlenla osobom
postronnym dost^pu do zwtok zwlerz^cych oraz udzlelania Informacjl, wyjainlen I nlezbe.dnej pomocy organom Inspektjl WeterynaryJneJ.

Powlatowy lekarz weterynaril, w przypadku gdy nakazany zostat odstrzal sanitarn
zypadku

dzl^kujemy
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Komunikat prasowy dotyczacy wyznaczenia osiemdziesiatego dziewiatego,
dziewie.cdziesia.tego i dziewie.cdziesia.tego pierwszego ogniska afrykanskiego pomoru swin w
Polsce

Gtowny Lekarz Weterynarii Informuje o stwlerdzenlu osiemdzleslatego dziewiatego, dztewie.c'dzieslatego 1 dzlewle^dzlesl^tego pierwszego ogniska
afrykanskiego pomoru swin (ASF) w Polsce, od dnla stwlerdzenla wystepowanla w Polsce ASF, tj. od 17 lut«go 2014 r.
UsiemUziesiate diiewiate ognlsko ASE (szescdzlesi^te sz6ste w tym roku) stwlerdzono na podstawle wynlkow badan otrzymanych 24 sierpnla br.
z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwle, w ktorym utrzymywano 29 Swiri, poiozonym w gminle Janow Podlaskl, w powietie blalskim, w wojewdtiztwle lubelskim.
Gospodarstwo Jest potofeone w obszarze zagrozenla (obszar okrcSlony w cz^scl 111 zatacznlka do decyzjl KE 2014/7O9/UE).

pjerv^sze ognlsko ASF (sze^cdziesi^te osmc w tym roku) stwierdzono na podstawle wynikbw badart otrzymanych 26 sierpnla br.
z krajowego taboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwle, w ktorym utrzymywano 17 iwlri, poiozonym w grnlnle Mledzyrzec Podlaskl, w powlecle blalskim, w wojewddztwie lubelsklm.
Gospodarstwo jest polozone w obszarze zagrozenla (obszar okreslony w cze^cl III zal^cznlka do decyz]) KE 2014/709/UE).
W gospodarstwach, w kt6rych wyznaczono ogniska ASF, wdroione zostaly procadury zwlqzane z Ilkwidacjq choroby.
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Komuiiikat prasowy dotycza.cy wyznaczenia osiemdziesiatego czwartego, osiemdziesiatego
piatego, osiemdziesiatego szostego, osiemdziesiatego siodmego i osiemdziesiatego osmego
ogniska afrykahskiego pomoru swih w Polsce
2017-08-25 «>•) •*»',/

Ctowny Lekarz Weterynarll Informuje o stwlerdzenlu osiemdzlesiqtego czwartego, osiemdziesiatego pl^tego, osienuiziesi*tego szdstego,
osiemdzlesiatego siodmego i osiemdziesiateQo osmego ogniska afrykahskiego pomoru iwih (ASF) w Polsce, od dnla stwlerdzenla wyste.powanla w
Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.
Qsiemdtleslate tzwarte ounisko ASF (szescdiiesiqtc plerwsze w tym roku) stwierdzono na podstawie wynikow badah otrzymanych 22 sierpnla br.
z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach,
w gospodarstwle, w ktorym utrzymywano 10 swln, potozonym w gmlnle Ml^dzyrzec Podlaski, w powlecle blalskim, w wojewddztwie lubelsklm.
Gospodarstwo jest potoione w obszarze zagrozenia (obszar okreslony w cz^scl 111 lalqcznlka do decyzjl KE 2014/709/UE).
Qaiemdzlesidte plate ogntsko_A5F (sze^dzleslate drugie w tym roku) stwierdzono na podstawie wynikow badah otrzymanych 22 slerpnia br.
z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Pahstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Putawach,
w gospodarstwle, w ktorym utrzymywano 46 swiii, polozonym w grninie Miedzyrzec Podlaski, w powlecle blalskim, w wojewodztwie lubelsklm.
Gospodarstwo Jest polozone w obszarze zagrozenia (obszar okieslony w czijsci III zalacznlka do decyiji KE 2014/709/UE).
Osiemdzieaiate szdsie oflnlsko_ASF (szeSddilesl^te trzecle w tym roku) stwierdiono na podstawie wynlk6w badah otrzymanych 23 slerpnia br.
z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwle, w ktorym utrzymywano 9 swlh, potozonym w gmlnle Miedzyrzec Podlaski, w powlecle blalskim, w wojewodztwie lubelsklm.
Gospodarstwo jest potozone w obszarze zagrozenia (obszar okreslony w czescl III zat^cznlka do decyzjl KE 2014/709/UE).
Qslemdzleslate sHidme ognjsko. ASF {szesCdilesiate czwarte w tym roku) stwierdzono na podstawie wynikow badah otrzymanych 23 slerpnia br.
z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Pahstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwle, w kt6rym utrzymywano 22 swinlc, potozonym w gmlnie Blata Podlaska, w powlecle blalskim, w wojew6dztwle lubelsklm.
Gospodarstwo Jest potozone w obszarze zagrozenia (obszar okreslony w c?escl III zatacznlka do decyzjl KE 2O14/709/UE).
Qslemulleslate bsmB.oanlskQ-ASF (szeSiidziesiate plate w tym roku) stwierdzono na podstawie wynikow badah otrzymanych 23 slerpnia br.
z krajowego laboratorlum referencyjnego ds. ASF, tj. Pahstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach,
w gospodarstwle, w kt6rym utrzymywano 27 swm. potozonym w gmlnle Korczaw, w powiecle sledlecklm, w wojewddztwle mazowleckim.
Gospodarstwo jest potozone w obszarze zagrozenia (obszar okre$lony w cze>cl 111 zatacmika do decyzjl KE 2014/7O9/UE).
W gospodarstwach, w ktorych wyznaczono ogniska ASF, wdrozone zostaty procedury zwl^zane z llkwldacja choroby.
dzl^kujemy

