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POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W DZIERZONIOWIE

Pani/Panowie
Burmistrzowie, W6jtowie
Miast i Gmin
Powiat Dziet2oni6w
- urszyscy -
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dotgczg afrykaftskiego pomoru S;uih

Informujg, ze w dniu 2 czerwca b.r. na terenie Miasta Walbrzvcha
stwierdzono dwa przypadki afrykanskiego pomoru Swin u dzikow.

W rwiryku z powy|szym od dnia dzisiejszego rozszerzorle zostaly streSr
objgte ograniczeniami, ktore objgly rcwnie? czqsc powiatu dzier2oniowskiego"
Na terenie naszego powiatu .uq1zrraczorra zostala I strefa (niebieska), ktora objela
gming Pieszyce, gming Dziet2oni6w otaz miasta Dziet2oni6w i Bielawa. W
zwt4zku z tym, 2e na czeSci powiatow walbr4yskiego i Swidnickiego Wznaczona
zostaLa II strefa (ro2owal nalezy przewidywai, 2e taka strefa w najblihszej
przyszlo$ct moLe zostac .uq1zrraczorra rownie? na terenie powiatu
dzier2oniowskiego"

wyznaczenie na terenie powiatu jednego z obszarow objgtych
ogranLczeniami wi42e sie z dodatkowymi, wyhszymi wymaganiami w zakresie
zabezpieczenia gospodarstw prowadz4cych hodowle tzody chlewnej. Hodowcy
trzody chlewnej, ktorych gospodarstwa polo2one s4 na obszarach objgtych
ogranrczeniami zobowi1zani sa do bezwzglgdnego przestrzegania zasad
bioasekuracji w gospodarstwie, obejmujacych rrrigdzy innymi pelne i szczelne
ogrodzenie gospodarstwa, lub przynajmniej czgsci, w kt6rej ptzettzymJrwane
sq zwierzgta, pasza i Sci6lka, stosowania mat dezynfekcyjnych ptzy
wejSciach do budynk6w, w kt6rych utrzym5rwana jest ttzoda chlewna,
prowadzenia bie2qcej dezynfekcji sprzgtu, obuwia i r4k oraz opracowanle
i zatwierdzenie przez organ Inspekcji weterynaryjnej tzw. ,rplanu
bezpieczeristwa biologicznego dla gospodarstwa".
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W zwiqzku z powy2szyrn, ponownie przekazujg w zal4czeniu przykladowy
wzor dokumentu ,,Plan bezpieczenstua biologicznego dla gospodarstta
utrzymujqcych *utinie u liczbie do 300 sztuk 1redniorocznie" oraz ,,Wgtgczne GLW
dotgczqce praktgcznego udrahania zasad spetniania u)Amagaft bioasekuracji ut
g o s p o d ar stut ach utrzy muj qcg ch 6w inie " .

Opracowanie i zatwierdzenie przedmiotowego dokumentu oraz pelne
wdrozenie zasad bioasekuracji w gospodarstwie bgdzie warunkiem uzyskania
zgody i wystawienia Swiadectwa zdrowia na przernieszczanie Swin w przypadku,
kiedy na terenie powiatu dzier2oniowskiego '.uq1zrraczona zostanie II lub III strefa
obj gta ogr aniczeniami.

Uprzejmie prosze o opublikowanie przeslanych dokumentow oraz
przekazanie wlaSci.wym sluzbom gminnym, celem udostgpniania hodowcom
trzody na terenie gminy.

Przedmiotowe dokumenty dostgpne s4 rownie? w siedzibie oraz na stronie
internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w D zierhoniowie.

Z powa2aniem

Do wiadomoSci:
1" Starostwo Powiatowe w Dzier2oniowie;
2. Zaktady Lecznicze dla Zwierz4t;
3. Powiatowy Zespol Doradcow w Dzier2oniowie;
4. Biuro Powiatowe Dolnoslaskiej Izby Rolniczej;
5. Biuro Powiatowe ARiMR w Dzier1oniowie;
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