Olsztyn, dnia 05 września 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE
Szanowni Państwo!
Nasz znak: PIW-Z-CHZ.0710.3.1.2019
Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, iż dnia 04 września 2019 r., została
opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03 września 2019 r.,
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w
zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach
członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6432).
W decyzji powyższej w załączniku III została wymieniona gmina Kolno, Jeziorany, Dywity,
Dobre Miasto oraz część gminy Barczewo, położona na północ od linii kolejowej co oznacza, iż
gminy znalazła się w obszarze zagrożenia.
W przypadku świń:
1. Hodowcy chcąc sprzedać świnie do hodowli położonej również na obszarze zagrożenia lub
do uboju w zakładzie położonym w takim obszarze, zgłaszają zamiar sprzedaży
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Przemieszczenie świń poprzedza badanie w kierunku wykrywania wirusa
afrykańskiego pomoru świń, polegające na pobraniu próbek krwi od świń w ciągu 7
dni przed przemieszczeniem. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie, po uzyskaniu
wyniku ujemnego badań, wydaje pisemne zezwolenie na przemieszczenie określonej przez
hodowcę liczby świń. Na 24 godziny przed opuszczeniem stada, świnie muszą zostać
zbadane klinicznie przez lekarza weterynarii. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia
stosowne świadectwo zdrowia.
Świnie mogą być przemieszczone ze stada położonego na obszarze zagrożenia po
dwukrotnej kontroli urzędowego lekarza weterynarii w ciągu 12 miesięcy,
przeprowadzonej nie częściej niż raz na 4 miesiące i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Hodowcy świń, którzy chcą przeprowadzić ubój świń na użytek własny, w gospodarstwie
lub usługowo w ubojni, zawiadamiają Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, o
zamiarze uboju, telefonicznie lub drogą elektroniczną, podając liczbę świń, która będzie
poddana ubojowi, imię i nazwisko osoby, która będzie przeprowadzała ubój, dane lekarza
weterynarii, który będzie przeprowadzał badanie przedubojowe, za które urzędowy lekarz
weterynarii obciąża budżet państwa i badanie poubojowe, za które płaci urzędowemu
lekarzowi weterynarii hodowca. Badanie w kierunku wykrycia włośni jest obowiązkowe.
Ubój świń na użytek własny musi poprzedzić badanie w kierunku wykrywania
wirusa afrykańskiego pomoru świń, polegające na pobraniu próbek krwi od świń w
ciągu 7 dni poprzedzających ubój. Ubojowi podlegają świnie z wynikiem ujemnym tego
badania.
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Ponadto, na obszarze zagrożenia zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów i
konkursów zwierząt z udziałem świń.
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