
SARS-CoV-2 U NOREK- OBSZAR ZAGROŻONY 

Informuje się o wystąpieniu ogniska SARS-CoV-2 u norek  

w m. Kolonia Obory, gmina Gizałki, powiat pleszewski. W gospodarstwach, w których 

stwierdzono zakażenie, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane  

w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek, określone  

w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zwalczania 

SARS-CoV-2 u norek na terenie powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, konińskiego, 

słupeckiego oraz wrzesińskiego. 

Obszarem zagrożonym w gminie Pyzdry zostały objęte następujące miejscowości: 

Ciemierów, Górne Grądy, Kolonia Janowska, Ciemierów Kolonia, Kolonia Lisewo 

W obszarze zagrożonym nakazuje się: 

1) odosobnienie norek w miejscach ich dotychczasowego utrzymywania lub w innych 

zamkniętych obiektach w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się oraz 

kontakt ze zwierzętami i osobami postronnymi; 

2) niezwłoczne usuwanie zwłok norek; 

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu norek, paszy, skór, ściółki lub obornika, innych środków transportu wjeżdżających 

do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które 

mogły zostać zakażone SARS-CoV-2; 

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej przez osoby 

wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania 

się SARS-CoV-2, czyszczenie i odkażanie przeprowadza się zgodnie z warunkami i w sposób 

określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek;  

 5) posiadaczowi norek: 

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,  

z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie powiatowego 

lekarza weterynarii,  

 - niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności 

lub śmiertelności lub niepokojących objawach klinicznych u norek utrzymywanych  

w gospodarstwie. 

W obszarze zagrożonym, zakazuje się:  

1) wyprowadzania z gospodarstw i wprowadzania do nich norek lub ich skór, bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub obornika bez zgody właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone norki. 



 


