
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

123-129/2019 (480-486) przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików                                       

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu kolejnych 

przypadków afrykańskiego pomoru świń:                    

Przypadek 123/2019 (480): w dniu 27 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09697 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego na brzegu jeziora Stopki, gmina Świętajno, powiat 

olecki, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) 

– określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 124/2019 (481): w dniu 28 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09873 dotyczące próbek 

pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicach miejscowości Mokre, gmina 

Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W 

badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 125/2019 (482): w dniu 28 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09926 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Garbina, gmina 

Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanych próbkach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 126/2019 (483): w dniu 28 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09926 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Pierławki, gmina 

Płoskinia, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 127/2019 (484): w dniu 28 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/09926 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Kowale, gmina 

Pieniężno, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 



W badanych próbkach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 128/2019 (485): w dniu 1 marca 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/10027 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Przytuły, gmina 

Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 129/2019 (486): w dniu 1 marca 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/10035 dotyczące próbek 

pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicach miejscowości Cieszęta, gmina 

Pieniężno, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV). 

 

 

 


