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Informacie oqolne: 

Program b^dzie real izowany na podstawie rozporz^dzenia {Sinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 

sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaznego zapalenia nosa i 

tchawicy/otrQtu bydia oraz wirusowej biegunki bydia i choroby Won sluzowych w wybranych stadach 

bydta (Dz. U. poz. 1722). 

Program zostat opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowcow Bydta i Producentow MIeka. 

Program sktada si^ z dwoch nast^pujqcych czQsci, ktore mogq bye real izowane l^cznie albo oddzielnie: 

1) czQSC I - Program zwalczania zakaznego zapalenia nosa i tchawicy/otr^tu bydia (IBR/IPV); 

2) czQSC II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydia i choroby Won sluzowych (BVD MD). 

RealizacjQ programu zaplanowano na kolejnych 5 lat kalendarzowych, pocz^wszy od 1 stycznia 2018 r. 

Za prawidtow^ real izacj i programu odpowiada posiadacz bydta, ktorego stado zostalo objQte 

programem. 

Cel programu: 

I 

GLOWNY INSPEKTORAT 
WETERYNARI I 

2017-11-17, 14:42 



Informacja w sprawie wdrozenia na terytorium Polski dobrowolnego... https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacja-w-sprawie.. 

rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydta 

objQtych programem. 

spelnienie przez stada bydta wymagah dia uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD. Po 

pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzj^ 

administracyjn^. 

Koszty programu: 

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania probek i badah laboratoryjnych probek oraz koszty 

nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponosz^ posiadacze zwierz^t, ktorzy 

uczestnicz^ w programie. 

Uczestnictwo w programie: 

przyst^pienie do programu jest dobrowolne!!! 

w programie mog^ uczestniczyc stada bydta zarejestrowane zgodnie z ustawq 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz^t (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 546), ktore posiadacz bydta zgtosi do uczestnictwa w programie. 

zgtoszenia nalezy dokonac do powiatowego lekarza weterynarii wtasciwego dia miejsca 

siedziby stada za posrednictwem lekarza weterynarii opiekuiacego sie stadem. 

do uaestnictwa w programie w pien^/szym roku jego realizacji nalezy zgtosic si^ najpozniej do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

nowe stada mog^ bye zgtaszane do programu w ostatnich 2 miesi^cach kazdego roku kalendarzowego 

tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogty przyst^pic one do realizacji programu, 

posiadacz bydta moze zrezygnowac z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji. 

Realizacia programu: 

probki do badan pobiera i przesyta, do laboratoriow wyznaczonych przez Gtownego Lekarza 

Weterynarii, lekarz weterynarii opiekuj^cy si^ stadem. 

przed rozpoczQciem realizacji programu hodowca ma obowiqzek przekazac wtasciwemu powiatowemu 

lekarzowi weterynarii dane dotycz^ce lekarza weterynarii opiekujqcego si^ stadem, ktory b^zie 

pobierat probki tj. imi^, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu. 

o kazdej zmianie lekarza weterynarii nalezy niezwtocznie informowac powiatowego lekarza weterynarii. 

w trakcie realizacji programu istnieje obowi^zek prowadzenia dia kazdej sztuki bydta w stadzie tzw. 

karty zdrowia bydfa, ktorq nalezy uzyskac od powiatowego lekarza weterynarii. Karty uzupetnia i 

aktualizuje, we wspotpracy z lekarzem weterynarii opiekuj^cym siQ stadem, oraz przechowuje 

posiadacz bydta. W karcie tej set dokumentowane m.in. wyniki programu. 

W celu prawidtowej realizacji programu, posiadacz bydta powinien scisle wspotpracowac z 

lekarzem weterynarii opiekujqcym siQ stadem! 
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S Z C Z E G O t O W E INFORMACJE DOTYCZACE PROGRAMU, W T Y M ZASADY PROWADZENIA 

BADAN LABORATORYJNYCH I ZWALCZANIA CHOROBY W STADZIE S^ ZAWARTE W 

ZAU\CZNIKU DO ROZPORZADZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

NIEZB^DNE I N F O R M A O E B^DZIE MOZNA UZYSKAC ROWNIEZ U W L A S C I W E G O 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 
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