INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI ODNOŚNIE WYSTĄPIENIA
PRZYPADKÓW WĄGLIKA NA TERYTORIUM SŁOWACJI
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Główny Lekarz Weterynarii pozyskał informację z Państwowej
o wystąpieniu dwóch ognisk wąglika na terytorium Słowacji,

Agencji

Prasowej
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Główny Lekarz Weterynarii, mając na względzie powyŜszą informację prasową oraz brak
oficjalnych danych ze strony słowackich słuŜb weterynaryjnych, wydał polecenia
wojewódzkim lekarzom weterynarii przeprowadzenia analizy świadectw w systemie
TRACES dla przesyłek przeŜuwaczy pochodzących z terytorium Słowacji oraz objęcie
szczególnym nadzorem podmiotów, do których wprowadzono takie zwierzęta,
Główny Lekarz Weterynarii wystosował pismo do Głównego Lekarza Weterynarii Republiki
Słowackiej z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji na temat gospodarstw,
w których stwierdzono chorobę (ogniska choroby) oraz o przekazanie gwarancji, iŜ
zwierzęta przywiezione na teren woj. małopolskiego nie pochodzą z ognisk choroby,
otrzymanie nieoficjalnej informacji drogą mailową od słowackiego powiatowego lekarza
weterynarii z powiatu Svidnik na temat sytuacji epizootycznej dotyczącej wystąpienia
wąglika,
do czasu uzyskania oficjalnych gwarancji od słowackich słuŜb weterynaryjnych zwierzęta
przywiezione z powiatu Stropkov zostały uznane za podejrzane o zakaŜenie wąglikiem,
zablokowanie
rzeźni,
w
której
przebywają
przywiezione
ww.
zwierzęta
w województwie małopolskim. W magazynie Ŝywca znajdują się 85 sztuki bydła w tym
z powiatu Stropkov 35 sztuki,
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uzyskanie od Głównego Lekarza Weterynarii Republiki Słowackiej pierwszej oficjalnej
gwarancji, iŜ zwierzęta przebywające w rzeźni w Małopolsce nie pochodzą z gospodarstw
i obszarów objętych restrykcjami,
słowackie słuŜby weterynaryjne umieściły na stronie internetowej Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt (OIE) komunikat odnośnie wystąpienia dwóch ognisk wąglika. W obu
ogniskach choroby znajduje się 277 wraŜliwych zwierząt (bydło), padły 4 sztuki. Pierwsze
ognisko choroby stwierdzono w dniu 5 listopada br., drugie ognisko w dniu 10 listopada
br. W zakaŜonych gospodarstwach została wprowadzona kwarantanna, przeprowadzono
dezynfekcję oraz wdroŜono antybiotykoterapię w stosunku do pozostałych zwierząt,
wystosowanie dodatkowego wniosku do Głównego Lekarza Weterynarii Republiki
Słowackiej o dodatkowe informacje odnośnie ognisk choroby oraz postępowania władz
weterynaryjnych w obszarach objętych restrykcjami,
uzyskanie od Głównego Lekarza Weterynarii Republiki Słowackiej dodatkowych gwarancji
dotyczących stanu zdrowotności zwierząt,
na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzono szczegółowe badania
klinicznego zwierząt znajdujących się w magazynie Ŝywca w rzeźni w województwie
małopolskim (z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała). Ponadto, polecono aby podczas
uboju kaŜdej sztuki obecni byli dwaj lekarze weterynarii w celu natychmiastowego
wykrycia ewentualnych zmian mogących wskazywać na podejrzenie wąglika,
Główny Lekarz Weterynarii otrzymał wyniki powyŜszych badań potwierdzające, iŜ
zwierzęta znajdujące się w rzeźni nie wykazują Ŝadnych objawów, są klinicznie zdrowe
a produkty z nich pochodzące są bezpieczne. Zwierzęta zostaną poddane ubojowi w dniu
dzisiejszym.

