INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SKIERNIEWICACH
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Nasz

zrrak:

PI\NeIz.OZZ.5IOL.2.L.2O2O(L6.L|

Powiatowy l-ekarz Weteryrnarii w Skierniewicach zlłłracasię z uprzejmą prośbąo
przekazartie w sposób zulyczajowo przyjęty wśród hodowców trzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizooĘczną
dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świńw stadach świńoraz u dzików na
terenie kraju.

L

STADA TRZODY CHLEUINĘ,
Na dzień 22 rnaja 2O2Or na ter5rtorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono dwa
ogniska Afrykańskiego Pomoru Swń w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną:
.
Pierw§ze w 2O2O r. ognisko ASF zostało wzrlaczone w gospodarstwie, w
którym utrąrmywarto 23 746 świń(6904 loch, L6O37 prosiąt, 776 warchlaków i 29
knurów), położon5rmw miejscowości Niedoradz, w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim,
w województutie lubuskim ( wyniki badań z Państwowego Ins§rtutu Weterynar5frnegoPaństwowego Inst5rtutu Badawc",ego z dnia 20 mafca 2O2Or.|
o
Drugie ognisko ASF | 2O2Ol2 ) zostało :vq:'znaczolle w gospodarstwie, w
którym utrąrmywano około 10 tysięcy świń( prosięta i warchlaki ) położonymw
miejscowości Więckowice, w gminie Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie.
Gospodarstwo zlokalizowarte jest poza obszarami objętymi restrykcjami w zvłiagl<u z ASF
określonymiw decy{i wykonawczej Komisji nr 2OI4|7O9/UE (obszar wolny)- ( wyniki
badań z Państwowego Ins§rtutu Weter5maryjnego-Państwowego Instytutu Badawcz.ego z
dnia 5 kwietnia 2O2Or.|.
II. DZIKI
Od początku roku 2O2O na terenie kraju odnotowano 2487 przvpadków chorobv u
dzików.

Aktualna sytuacja epizootyczna przedstawiona jest na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii pod linkiem

W związktl, z d5rnamiczaym tozprzestrzenianiem się winrsa afrykańskiego pomonr
świńu dzików jak i w stadach trzody chlewneJ, mając na względzie tozpoczęcie

IoAsEKURAqrI w sTN)AcH TRzoDY
CHLEWNĘ' , których ścisłeptzesttzeganie ograniczy możliwośóprzeniesienia

wirusa ASF na teren gospodarstw oraz jego dalsze tozptzestrzenianie.
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Okres inkubacJi urynosi 4-9 dni, najdłużej 2L dlni

kruaurymi

w Skierniewicach ptzypomin;a, 7ż w przypadku
podejrzenia vlyrstąpienia afrylrańskiego pomoru śwlńw gospodarstwie, zgodnie z

Powiatovr5z Lehatz Weter5rnarii

hodowca ttzody

chlewneJ
t5rm organu InspekcJi

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o
TleterynaryjneJ albo najbliźszego podmiotu świadczącegouslugi
nedyc5rny weter5rnar5{nej, albo wóJta (burmisttza, prezydenta miasta)
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