Komunikat Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie
z dnia L4 czenvca 2OL6 r. w sprawie zagro2enia stad trzody chlewnej
afrykarlskim pomorem Swifi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierioniotire informuje o dalszym
rozprzeslrzenianiu sig na terenie kraju afrykanskiego pomoru Swin, zarowno u dzikow,

jak rownieL:u trzody chlewnej.
Do chwili obecnej stwierdzono 338 prrypadkow choroby u dzikow, z tego 779 w
2OI7 r,, na terenie powiatow: bialostockiego, sokolskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego,
bielskiego, monieckiego, zambrowskiego i wysokomazowieckiego w wojewod.ztwie
podlaskim oraz na terenie powiatu bialskiego w wojewodztwie lubelskim i powiatu

losickiego w woj ewod ztwie mazowieckim.
Ponadto w ubieglym tygodniu, po ponad 8 miesi4cach niewystgpowania na terenie
kraju, stwierdzono 7 nowych ognisk choroby u trzody chlewnej w malych
gospodarstwach przyzagrodowych prowadzq,cych hodowlg od 2 do 14 szt. swin
w powiecie bialskim w wojewodztwie lubelskim oraz monieckim i siemiatvckim
w woj ewodztwie podlaskim.
W zwrcaku z ct4glym rozprzestrzenianiem sig i duzym zagroheniem przeniesienia
choroby na inne obszary kraju przypominarn o obowiazku stosowania przez hodowcow
trzody chlewnej, w szczegolnoSci prowadz4cych hodowlg w gospodarstwach
ptzyzagrodowych i polo2onych w poblizu kompleksow leSnych, zasad. bioasekuracji
okreSlonych w zalqczonych ulotkach, w celu ochrony wlasnych stad przed. zaka|eniern
oraz do niemvlocznego zgLaszania zwigkszonych zacllorowan i upadkow Swin do
najbli1szej lecznicy dla zwierz4t lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Dzier2oniowie.
Ze wzglgdu na rozptzestrzenianie sie choroby u dzikow przypominam rowniez
o zachowanru szczegolnej ostro2no1ci przez mySliwych uczestnicz4cych w polowaniach na
te ztttierzgta. MySliwi powinni zurrocic uwagg na zwigkszone padnigcia w lesie dzikow
i poinformowac o tym fakcie powiatowego lekatza weter5marii, przestrzegac zasad. higieny
po zakonczenll polowania oraz unikai wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac
miapanych z obsluga Swin minimum przez 48 godzin od zakonczenla polowania,
W zwtqzku z sytuacj4 epidemiologiczn4 w zakresie choroby Inspekcja
Weterynaryjna pobiera proby od kazdego padlego w lowisku oraz odstrzelonego chorego
dzlka, w tym rownieZ od dzikow zabilych podczas wypadkow drogowych i innych
zdarzei.
Dodatkowe informacje mohna uzyskac w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Dzierioniowie, ul Batalionow ChlopskichT lub pod tel, Nr 748312809 i749324657
powoduie wvlacznie du2e stratv w hodowli trzodv chlewnei.

