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Wyznaczenia do czynności o których mowa w art. 16 pkt 1 i 2 Ustawy o IW na 2020r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz innych osób do
czynności pomocniczych na rok 2020, o których mowa w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1557) w ramach wyznaczenia, w zakresie:
❍
❍
❍

❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍

❍

szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu kolbuszowskiego,
badania zwierząt oraz wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu,
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt w trakcie uboju,
badania mięsa zwierząt łownych,
sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych
świadectw zdrowia,
pobierania próbek do badań,
badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
badania poubojowego mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek
własny,
obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę wykonywanych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii,
prowadzenia badań rozpoznawczych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła,
pobierania próbek krwi od świń w kierunku choroby Aujeszkyego w powiecie kolbuszowskim,
wykonywania z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego
lub epidemiologicznego na terenie działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej,
czynności pomocniczych przy poskramianiu świń w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 13 grudnia 2019r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
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