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Z wy r azalni szacrtllLu :
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.:1.-1tsz znak:

l)o1, spralil.nr:

i!', Gcście specjaIni szkolenia

l" lek. wet. SKOR.UPSKI \i'iodzirnierz - Głólvny Lekarz Weterynarii

2. Poseł TELŁlS Roi:ert - Przewodnicząc1, Se,imow,ej Kemisji Rrllnictrą,ii

V. Uprzejłnie prtlsi o wl,wieszenie na tablicr inibrrnacvjnej L rzędu: Pow,iatu - Starostw,a i §liasia i
tabIicach ogłoszeń i poinforrnolvanie ę innv sptisób zlvvczajorvo przvjęty o w/ł,szkoleniu

icit. rl,et. SPlEWAK Parł,cł W.
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l. !\ ził,iązku z n*silając.vm się zagrożeniern i stwierdzaniern now,r,ch kolejn.*-ch ognisk rł,irusa afl-vklłńskiego ;iOii:{ll.i: j-ir..:': . .,:.i

na tervtol'ium Rzeczypospolitej Folskiej { Pi, ) i mcż!iwości dalszego zawIeczenia rv/lł, lt,irusi,t rt,ży*,ności , ołiiz i,. 5!.]ji::ą::i]!]
transpcrtu rt{'dz|)rzez ludzi podróżujących pc neszej Ojcą,źnie na teren porviatu piotrkolvskiego

Starosta piotrkowski i Powiatolvr, |-ekarz \\leterl,narii rl, Piotrkow,ie Tr1.,bun:r!skir*

Sercieczn ie zapraszają:

A. hottowcółv i wl:lścicieli św!ń z terenu powial'u pictrkowskiego,
B, podrniot1, prowadzące obrót i pośrednictlvo rł. obrocie zwierzptiinii,
C" leka rzv rveterv fi ari i pa ństw ołl,ycl-: i pr* lity ti.łij ąc.l,ch,
D, u rzęd n i ków płIistwowych i sir rrionzą<!owych,
E. środki masowego prz€kazil,
F'" inne osobv zainteresorvane,

Na szkolenie w zakresie:
,, Zagrożenia ibicasekuracja przv afr.,,kańskim pornorze śniń ( ASF ),,

il. Daia szkoleniii:
09 { piątek }.09 ( ivrzesień ).20ló. Gotizina: i5:00

i ll. }{iejsce szkolenia:
Starostwo Fowi:rtorre w, Piotrkowie Trvbun:llskim

Aleje 3-}{aja 33
97-300 Piotrkół, Trvtlunalski

SaIa Konferencyjna

I

Pov;iato-,ł,,./ lłlspektorat Weterynarii, ui. Rze inieśini łza '2łl ,
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ROLNIIKU _ I{oDoWCo ZWIERZĄT !

INSPEKCJA WETERYi\ARYJNIA I|{FORMUJE I
OSTRZEGA!

Afrykański Pomór Świń ( ASF ) - jest lr.ysoce śmiertelną
( 8CI 'ń 100 % ) chorobą świń groźną również
ekonornicznie dla twojej rodziny !

PAMIETAJ !

1" Podwórko go§podarskie winno być szczelnie ogrodzone !

ż. ilo budynków inwentarskich i na podwórko
gospodarskie wpusz czaj tylko obsługę zwierząt i lekarza
weterynarii !

-ę" EJźywaj obuwia i odzieży ochronnej do użytku Ętko w
gospodarstwie !

4. Stosuj: A. czys7,czenie, B. mycie, C. dezynfekcję :

ffi.ĄK, oBUwIA, ŚnonKo\il TRANSPORTU !

5. Stosuj maty dezynfekcyjne I

6, Unikaj kontaktu z dzikami I

7. Nabywaj zwierzęta i pa§ze z pofwierdzonych źródeł I

Powiatowy Lekarz Weteryn a rii
w Piotrkowie Trybunalskim

lek. wet. ŚPrnWłK Paweł Wincenty

Porviato-,vy Inspektorat Weterynarii. u1. Rzemieślnicza 26,
97-300 Piotrków Trvbunalski, tel,: 44 646 44 04,646 53 7i fax: 44 646 51 77
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Piotrków Tryb., dnia: 05. 09. {wrzesień ). 2O16.


