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Skierniewice, Słupia

Powiatowy l-ekarz Weter5marii w Skierniewicach z\^Iraca się z uptzejmą prośbąo
ptzekazanie w sposób zvłyczajowo prĄęty wśród hodowców trzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizootyczną
dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świnw stadach świń oraz u dzików na
terenie kraju.

I.

STADA TRZODY CHLEWNE I
Na dzień 18 listopada 2O2Ot. na ter5rtorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono
STO TRZY ogniska Afrykańskiego Pomoru Swiń w gospodarstwach utrzymujących
trzodę chlewną.
Poniżej informacja o kolejnych ogniskach:

. 1O1 ognisko ASF w

2O2O r. stwierdzono na podstawie w5mików badań z 2L
pażdzietnika br. otrzyrnartych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj.
Państwowego Instytutu Weterynaqfrnego - Państwowego Instytutu Badawczego w

Puławach w gospodarstwie, w którym utrąrmywano 1 świnię, położonymw miejscowości
Lipiny Górne-Borowina, gmina Potok Górny powiat biłgorajski, województwo lubelskie,
tj. na obszarze wymienionym w częściIII zŃącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr
2OI4|7O9 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zvłietząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świńw niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję
wykonawczą 2OI4 l 17 8 l UE.

o LO2 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań z 23
pażdziernika br. otrryrnanych z Wajowego laboratorium referencfrnego ds, ASF, tj.
Panstwowego Instytutu Weterynar5{nego - Panstwowego Instytutu Badawczego w

Puławach w gospodarstwie, w którym utrąrmywano 19 świń,położonyrn w miejscowości
Wólka Pełkińska, gmina Jarosław, powiat:jarosławski, województwo podkarpackie, tj.
na obszarze wymienion5rm w częściIII zalącznika do decyĄi wykonawczej Komisji nr
2OI4|7O9 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zulierząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świńw niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję
wykonawczą 2OI4 l 17 8 l UE.

.1O3 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań z 28
paździetaika br.' otrzymanyct' z Wajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj,
Państwowego Instytutu Weterynar5{nego

-

Panstwowego Instytutu Badawczego w

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
,
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a

Puławach. Powyższe ognisko .uq1zrraczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 11
świń,połozonym w miejscowości Charytany, gmina Laszki, powiat jarosławski,
województwo podkarpackie, tj. na obszarze wymienionym w częściIII zalącznika do
decyĄt wykonawczej Komisji nr 2OI4|7O9 u spranaie środkótu kontroli u zakresie
zdrouia zuierząt u odniesieniu do afrykanskiego pomoru śuińu niektórych państuach
członkou skich i uchgtaj qcej
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Od początku roku 2O2O na terenie kraju odnotowano
dzików.
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Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca ASF przedstawiona jest na stronie
Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem
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