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W związku z wystąpieniem nowych ognisk afrykanskiego pomoru świń (ASF)
u świn l prĄrpadków u dzikow na terenie powiatu bialskiego w województwie
lubelskim, mając na uwadze wzrastającg ryzyko i potencjalnie wynikające z rriego
negaqrwne skutki dla gospodarki, róiiiiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej
ponawia prośbę o wzrnocnieniu dziaŁan, zgodrrle z Państwa kompetencją, w celu
zrnll:irnallzowarria istniejącego zagrożęrria przeniesienia wirusa ASF na obszary
wolne od tej choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej apeluje o stosowanie bioasekuracji
w gospodarstwach zĄmujących się hodowlą trzody chlewnej. Bioasekuracja to
jedyny sprawdzony sposób ochrony stad świn przed afrykanskim pomorem świń
(ASF), który ogTar'lcza mozliwości wprowadzania t roznoszenia chorobotwórczych
mikroorganlzrnów. O skutecznej bioasekuracji decyduje m.in.: Iokalizacja obiektu
i jego konstrukcja, ogrodzenie, utylizacja padłych zvłierząt, ruralczanie
szkodników. Powiatowy Lękarz Weterynarii w Łęcznej zaleca stosowanie
bioasekuracji celern zrnniejszenia ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzeniania się
afrykanskiego pomoru świń (ASF) na poziomie stada, gminy i powiatu. Naleąy
unikać skarmiania zwterząt zielonkarrri z pastwisk, które zlokalizowane są
w okolicach lasów, jezior czy na innych obszarach, do których mogły mieć dostęp
dzikt. Wirus rnoże być przeniesiony wraz ze skoszoną zielonką, w której mogą
znajdować się odchody dzików zarażonych wirusem afrykanskiego pomoru świn
(ASF). Dziki nie mogą mieć dostępu do gospodarstw, słomę naleĘ składować
w miejscu niedostępnym dla nich, ze zwróceniem szczegóInej uwagi na pola
usytuowane pod lasami. Pasze i mieszanki paszowe powinny być chronione przed
dostępem dzlktch zwierząt, w oknach budynków inwentarskich powinna być
założona siatka ochronna. W chlewniach wskazane jest wyłozenie mat
nasączonych §rodkiem dezynfekcyjnym, w budynkach inwentż.rskich naleĘ
przeprow adzać regularni e der atyzacj ę.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej przesyławzory ulotek informacyjnych
w sprawie afrykanskiego pomoru świn (ASF), celem wykorzystania w kampanii
informacyj nej doĘczącej ASF.

Z poważaniem

otrzymują:
1/ Starostwo Powiatowe w Ęcznej
2l Burmistrz Miasta i Gminy Ęczna
3/ Wójt Gminy Ludwin
4l Wóit Gminy Milejów
5/ Wójt Gminy Puchaczów
6/ Wójt Gminy Spiczyn
7 l Wćrit Gminy Cyców
8/ Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łęcznei
9l a.a
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