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2016-08-05

Komunikat GLW w sprawie występowania afrykańskiego pomoru świń u
dzików na terytorium RP - 27.07. - 2.08.2016 r.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w okresie 27.07. - 2.08.2016 r. nie stwierdzono nowych
przypadków ASF u dzików na terytorium Polski.

2016-08-05

Informacja o rozpatrzeniu petycji wielokrotnej dot. lek. wet. Artura
Różyckiego
W odpowiedzi na petycję wielokrotną złożoną w sprawie podjęcia interwencji przez Głównego
Lekarza Weterynarii w stosunku do lek. wet. Andrzeja Różyckiego Główny Lekarz Weterynarii
uprzejmie informuje, co następuje. Z (..)

2016-08-03

Komunikat prasowy nr 2 dotyczący wyznaczenia piątego ogniska
afrykańskiego pomoru świń w Polsce
W związku z wyznaczeniem piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, Główny
Lekarz Weterynarii informuje o działaniach podejmowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej:
w dniu 1 sierpnia br. gospodarstwo, w (..)

2016-08-03

Komunikat nr 82 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną
w okresie 5 lipca – 1 sierpnia 2016r
W dniach 5 lipca – 1 sierpnia 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej
Polski przeprowadziły 268 kontroli w rzeźniach, 539 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa
spożywczego, 34 w chłodniach składowych, 201 w (..)

2016-08-01

Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia piątego ogniska afrykańskiego
pomoru świń w Polsce
W dniu dzisiejszym na terytorium Polski stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jest
to piąte ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17
lutego 2014 r.). ASF stwierdzono na podstawie (..)

2016-07-29

Otwarcie rynku marokańskiego dla mięsa wołowego i produktów z mięsa
wołowego pochodzących z Polski
Otwarcie rynku marokańskiego dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego pochodzących z
Polski Główny Lekarz Weterynarii informuje, że Polska uzyskała możliwość eksportu mięsa
wołowego na rynek (..)

2016-07-27

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie występowania
afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sto szóstego przypadku
afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Sto szósty przypadek stanowią
zwłoki dwóch padłych (..)

2016-07-22

Wzrośnie eksport polskiej wołowiny do Turcji
Na liście polskich zakładów uprawnionych do eksportu wołowiny, którą prowadzi Ministerstwo
Żywności, Rolnictwa i Inwentarza Żywego Republiki Turcji, znalazły się trzy nowe zakłady. W dniu
22 lipca 2016 r. władze tureckie (..)

2016-07-22

Uzgodnienie nowych świadectw podczas wizyty Pana Włodzimierza

Skorupskiego w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w dniach od
17 do 20 lipca 2016 r.
W dniach 18 i 19 lipca 2016 r., w Algierze, w siedzibie Dyrekcji Służb Weterynaryjnych Algierii,
odbyło się spotkanie delegacji polskiej pod przewodnictwem Pana Włodzimierza Skorupskiego,
Głównego Lekarza Weterynarii z delegacją algierską, (..)

2016-07-22

Główny Inspektorat Weterynarii uzyskał uprawnienia do nadawania we
współpracy z Saudyjskim Urzędem ds. Żywności i Leków uprawnień
eksportowych polskim producentom mięsa wołowego i produktów wołowych
W dniu 19 lipca 2016 r. Inspekcja Weterynaryjna została poinformowana przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP i Ambasadę Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie, że Saudyjski Urząd ds.
Żywności i Leków (Saudi Food and Drug (..)
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