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Zarzaduしubelskiej lzbγ Rolniczej

Z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie uIatwienia hodowcom t「zodγ Chlewnej oraz bydla mlecznego elektronicznego obiegu

dokument6w w zwiazku z pandemia na terenie kraju

Zarzadしubelskiej lzby Rolniczej w odpowiedzi na pro:be 「oinik6w powiatu †ukowskiego wnosi

o dopuszczenie dodatkowej procedury (na wniosek hodowcy trzody chiewnej) wystawiania Swiadectw

Zdrowia zwierzat, na PrZemieszczenie do 「zeZni.

Wskazane jest aby w obecnej sytuacji caty ob「6t dokument6w odbywa† sie w spos6b eiektroniczny.

Obecnie juZ funkcjonuje wydawanie pozwolenia na przemieszczenie trzody chIewnej przez

powiatowego lekarza weterynarii za pomoca poczty e-ma出Wnioskujemy zatem, aby r6wnieZ

WyStaWienie　$wiadectwa odbywa†o sie droga e-mailowa bez koniecznoSci wizyty w gospodarstwie

iekarza weterynarii. Proponujemy, aby Swiadectwo zdrowia zwierzat Iekarz weterynarii wystawi† na

podstawie o$wiadczenia w†asdcieIa, a naStePnie odes†a† poczta e-mailowa takie Swiadectwo

bezpostednio hodowcy. PtatnoS6 za wykonana czynnoSC nastapitaby przelewem.

NaieZy pamieta6, iZ w punkcie skupu jest obecny lekarz wete「ynarii, kt6rγ kontroiuje

dostarczone zwierzeta r6wnieZ pod wzgledem chor6b klinicznych, W ZWiazku z tym podw6jne badanie

PrZeZ leka「zy weterynarii (W gOSPOda「stwie i w punkcie skupu) wvdaje sie w o帥czu wzrastajace川CZby

Zaraieh koronawirusem w;r6d ludzi zbytecznym. WaZne jest, aby by†a to dodatkowa procedura na

Zyczenie w†aScicieia zwie「z如, kt6ry na bieZaco obserwuje stado i posiada umiejetnoSC korzystania z

noSnik6w elektronicznych.

Poza tym Zarzadしubelskiej lzby Roiniczej wnioskuje o umo紬wienie procedury eiektronicznego

Obiegu dokument6w w przypadku paszport6w dia byd†a mIecznego. Proponujemy, aby paszporty by†y

PrZeSy†ane bezpo;rednio hodowcy na jego konto, W takim formacie, aby m6g† je wydrukowaC. Poza

tym proponujemy, aby pula hoIogram6w, kt6re sa przyklejane do paszport6w by†a przesv†ana

bezpoSrednio rolnikowi do miejsca zamieszkania za pomoca PocztY PoIskiej, W6wczas kaZdy rolnik

m6gtby naklei6 dany hoIogram na wydrukowany paszport.

Zdaniem Zarzadu Lubelskiej lzby Rolniczej wprowadzenie takich dzia†ah wydaje sie by6

niezbednym i koniecznym rozwiazaniem w obecnym czasie, gdyZ w znacznym stopniu ograniczy†oby to

bezpostednie kontakty miedzyiudzkie, a CO Za tym idzie rozp「zestrzenianie sie ko「onarwirusa.
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