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Informujg o znaczrLym wzroScie zagrohenia wyst4pienia afrykanskiego
pomoru Swin na terenie powiatu, w ztxri4zku z bardzo niekorzystn4 sytuacj4
epidemiologiczn4 w odniesieniu do choroby na terenie kraju oraz wojewodztwa
dolnoSlaskiego.

Od pocz4tku roku na w kraju wyst4pito II9 ognisko choroby u trzody
chlewnej, w tym 12 na terenie wojewodztwa dolnosl4skiego oraz ponad 2300
przypadkow u dzikow, z tego ponad 180 na terenie naszego wojewodztwa.

W chwili obecnej wiekszoSc powiatow wojewodztwa dolnoSlaskiego znajduje
sig juz w obszarach objgtych ograniczeniami, w tym caly powiat wroclawski oraz
gmina Wiaz,ow w powiecie strzelinskim.

Wyznaczenie na terenie danego powiatu jednego z obszarow objeffch
ograniczeniami wi4ie sie z dodatkowymi, wyhszymi wymaganiami w zakresie
zabezpieczenia gospodarstw prowadz4cych hodowlq trzody chlewnej. Hodowcy
trzody chlewnej, ktorych gospodarstwa poloZone sa na obszarach objetych
ograniczeniami musz4 uzyskai specjaln4 zgodq na przemieszczanie (sprzeda2l
Swin. Podstawowym warunkiem jej uzyskania jest migdzy innymi pelne
i szczelne ogrodzenie gospodarstwa, lub przynajmniej cze6ci, w kt6rej
ptzetrzymywane s4 zurietzgta, pasz i Sci6lka otaz opracowanie
i zatwierdzenie ptzez organ Inspekcjl WeterynaryJnej tzul ,Planu
b e zpie cze fi stwa b iolo giczne go dla go spo darstwa" .

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Bat. chlopskich 7,
58-200 Dzier2oni6w tel; (741 831-28-09, fax: (741 832-46-58, e-mail:
dzieruoniow@wroc.wiw. gov.pl, www,piwdzierzoniow.pl



W zwiazku z powylszym, na polecenie Glownego Lekarza Weterynarii,
ptzekazujg w zal'4czeniu przyklad,ow wzor dokumentu ,,plan bezpieczeftstwa
biologicznego dla gospodarstw utrzgmujqcgch Stainie w liczbie d.o s00 szhtk
sredniorocznie" oraz 

"wgtgczne GLW d.otgczqce praktgcznego wd.razania zasad.
spelniania wAmagaft bioasekuracji u gospod.arstwach utrzgmujqcgch Su.tinie,,.

opracowanie i zatwierdzenie przedmiotowego dokumentu oraz pelne
wdrozenie zasad bioasekuracji w gospodarstwie bedzie warunkiem uzyskania
zgody na przemieszczanie Swin w przypadku, kiedy na terenie powiatu
dzieraoniowskiego wznaczona zostanie jedna ze stref objgtych ograniczeniami.

Uprzejmie prosze o opublikowanie przeslanych dokumentow oraz
przekazanie wlaSciwym sluZbom gminnym, celem udostgpniania hodowcom
trzody na terenie gminy.

Przedmiotowe dokumenty dostgpne sa rownie2 w siedzib ie oraz na stronie
internetowej Powiatowego Inspektoratu weterynarii w Dzier2oniowie"

Z powa2aniem

Do wiadomoSci:
1. Starostwo powiatowe w Dzier2oniowie;
2. Zaklady Lecznicze dlaZwjeruqt;
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