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Obowiązki posiadacza zwierzęcia
Niepokojące objawy - zgłoszenie
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:
poronienia u bydła, świń, owiec i kóz,
objawów neurologicznych u zwierząt,
znacznej liczby nagłych padnięć,
zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych
zwierząt kopytnych,
podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury,
posiadacz zwierzęcia (lub osoba mająca kontakt ze zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu
obowiązków służbowych lub zawodowych) jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym
do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego
się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego
niedopełnienie stanowi wykroczenie, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie podlegające karze
aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
UWAGA: o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz należy natychmiast poinformować
powiatowego lekarza weterynarii.
Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia przysługuje ze środków
budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na chorobę zakaźną zwierząt
podlegającą obowiązkowi zwalczania zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o
zgłoszeniu.
Więcej o śrdokach z budżetu państwa, związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt przeczytasz
tutaj.

Po dokonaniu zgłoszenia - izolacja
Do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;
uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce;
wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok
zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów
znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba.

Po przybyciu lekarza weterynarii - pomoc i współpraca
Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów
weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów
wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł
zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

Decyzje i rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii przestrzeganie
Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w decyzjach i
rozporządzeniach wydanych w związku z podejrzeniem wystąpienia lub wystąpieniem choroby zakaźnej
zwierząt.
Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, związanego z
nieprzestrzeganiem rozporządzeń, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Więcej informacji o działaniach powiatowego lekarza weterynarii dostępnych jest tutaj.
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