Świebodzin , dnia 19.03. 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Świebodzinie

Urzędy Miejskie,
Urzędy Gmin
w Powiecie Świebodzińskim
- wg rozdzielnikaNasz znak:

ZZZ.5201.11.1.2020 (1)

Dot. sprawy nr:

GIWz.411.44.2020

pismo z dnia:

11.03.2020

W związku z występowaniem na obszarze kraju ognisk enzootycznej białaczki bydła Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Świebodzinie zwraca się z prośbą o upowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w waszej
gminie załączonego pisma do hodowców bydła w powiecie świebodzińskim, oraz umieszczenie go na
stronach internetowych waszego urzędu.

Z poważaniem
reterynani

Powiatd

Ewa Bektsz
lek. wet.

Otrzymują:
1. Urząd Miejski w Świebodzinie,
2. Urząd Miejski w Zbąszynku,
3. Urząd Gminy Lubrza,
4. Urząd Gminy Łagów,
5. Urząd Gminy Skąpe,
6. Urząd Gminy Szczaniec.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin

tel.:68) 382-38-75, fax: (68) 382-25-54,e-mail: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl , http://piw.swiebodzin.pl gj

Świebodzin , dnia 18.03. 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Świebodzinie

Hodowcy bydła
w powiecie świebodzińskim
Nasz znak:
Dot. sprawy nr:

ZZZ.5201.11.1.2020
GIWz.411.44.2020

pismo z dnia:

11.03.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie informuje, iż w związku z występowaniem

na obszarze kraju ognisk enzootycznej białaczki bydła, hodowcy bydła winni podejmować
odpowiednie środki zaradcze, mających na celu lepsze zabezpieczenie swoich stad przed
zawleczeniem ww. choroby do gospodarstwa, w szczególności poprzez,:
- dokonywanie zakupów bydła lub wprowadzanie do stada bydła wyłącznie ze stad uznanych
za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła;
- oddzielanie cieląt od krów w ciągu 24 godzin od urodzenia, ale po przyjęciu siary;
- do karmienia cieląt używanie wyłącznie mleka krów ujemnych w kierunku enzootycznej
białaczki bydła lub stosowanie zamienników mleka;
- przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji sprzętu i narzędzi, które są używane do obsługi
zwierząt oraz pozyskiwania mleka;
- ograniczanie populacji owadów krwiopijnych (much, muszek, komarów) w gospodarstwie
poprzez stosowanie odpowiednich środków owadobójczych,
- przestrzeganie higieny w pomieszczeniach inwentarskich (m.in. systematyczne i dokładne
usuwanie ściółki, czyszczenie poideł i karmideł) oraz stosowanie lepów, muchołapek lub lamp
owadobójczych,
- zachowanie zasady aseptyki w czasie wykonywania zabiegów zootechnicznych (tatuowanie,
kolczykowanie, korekcje racic itp.), w tym m.in. używać jednorazowego lub odkażonego sprzętu przy
prowadzeniu ww. zabiegów, osobnych rękawiczek do badania rektalnego,
- zachowanie zasady bioasekuracji w trakcie inseminacji,
- mycie i dezynfekcja sprzętu używanego przy wycieleniach.
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Ewa Bekisz
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