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Komunikat Glownego Lekarza Weterynarii o
ognisku afrykanskiego pomoru swin (ASF) u
swin na Ukrainie oraz o wyznaczeniu obszaru
zagrozonego na terytorium Polski
Komunikaty 2017-10-06

Glowny Lekarz Weterynarii informuje o otrzymaniu w dniu 27 wrzesnia 2017 r. powiadomienia z systemu
ADNS o stwierdzeniu kolejnego ogniska afrykahskiego pomoru swin na Ukrainie.

Choroba wystapila u swin w gospodarstwie w miejscowosci Grqziowa w rejonie starosamborskim obwodu
Iwowskiego. Maj^c na uwadze fakt wystapienia ogniska choroby w bezposrednim sa^siedztwie terytorium
Polski (odleglosc okolo 4.5 km od granicy) podj^to srodki maja^ce na celu przeciwdzialanie jej
przeniesieniu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych wydai rozporzqdzenie w sprawie
zarzadzenia srodkow zwiazanych z zagrozeniem wystqpienia afrykahskiego pomoru swih na terenie
powiatu bieszczadzkiego. W rozporz^dzeniu okreslony zostal obszar zagrozony obejmujacy:

l)w gminie Czarna miejscowosci: Bystre, Czarna Gorna, Lipie, Michniowiec, Zlobek;

2)w gminie Lutowiska miejscowosc: Lutowiska;

3}w gminie Ustrzyki Dolne: miejscowosc Bandrow Narodowy.

Zgodnie z informacjami Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Krosnie, z danych przekazanych przez Agencje. Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wynika, iz w ww. obszarze znajdujg sie. 4 gospodarstwa, w ktorych l^czna liczba
swih wynosi 10.
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Komunikat Glownego Lekarza Weterynarii o
ogniskach afrykaiiskiego pomoru swin (ASF) u
swin
Komunikaty 2017-10-10

Glowny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu sto trzeciego ogniska ASF w Polsce, od dnia
wystejjowania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Sto trzecie ognisko ASF (osiemdziesiate w tym roku), stwierdzono na podstawie wynikow badah
otrzymanych w dniu 9 pazdziernika br. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Panstwowego
Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w gospodarstwie, w ktorym
utrzymywano 16 swin, potozonym w gminie Mi^dzyrzec Podlaski, w powiecie bialskim, w wojewodztwie
lubelskim. Gospodarstwo polozone jest w obszarze zagrozenia (obszar okreslony w czesci III zalacznika do
decyzjiKE 2014/709/UE).
W gospodarstwie, w ktorym wyznaczono ognisko ASF, wdrozone zostary procedury zwiazane z likwidacja
choroby.
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Glowny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu sto drugiego ogniska ASF w Polsce, od dnia
wystejDOwania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Sto drugie ognisko ASF (siedemdziesiate dziewi^te w tym roku), stwierdzono na podstawie wynikow
badan otrzymanych w dniu 6 pazdziernika br. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj.
Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pahstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach, w
gospodarstwie, w ktorym utrzymywano 72 swnie, polozonym w gminie Mie_dzyrzec Podlaski, w powiecie
bialskim, w wojewodztwie lubelskim. Gospodarstwo polozone jest w obszarze zagrozenia (obszar okreslony
w cz^sci III zal^cznika do decyzji KE 2014/709/UE).
W gospodarstwie, w ktorym wyznaczono ognisko ASF, wdrozone zostaly procedury zwiazane z likwidacj^
choroby.
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