
Komunikat Powiatowego Lekatza Weterynarii w Dzier2oniowie w sprawie
wystqpienia pierurszego na terenie powiatu przypadku wysoce zjadtiwej grypy

u ptak6w dzikich typu HsNe

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierhoniowie informuje o wyst4pieniu pierwszego
na terenie powiatu przypadku wysoce zjadliwej grypy u ptakow dzll<tdn Choroba
stwierdzona zostala w dniu 24 stycznia 2OI7 r. w badaniach prob wykonanych przez
laboratorium Panstwowego Instytutu Weterynaryl'nego w Pulawach pobranych od
martwego labedzta niemego znaJezionego na terenie jeziora bielawskiego.

W rwi4zku z powyLsz4 sytuacj4 i bardzo d:uiryrrr zagroheniem przeniesienia tej
choroby na okoliczne hodowle drobiu informujg, 2e obowi4zuje rygorystyczne
przestrzeganre przez wlaScicieli ptakow zakazow i nakazow okreSlonych w rozporz4dzentu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarzqdzenta
Srodkow zwiag,anych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz, U . z 2076 r, poz.
2O9 I), a w szczegolnoSci:

1) zakaz przernieszczattia drobiu bez zgody powiatowego Iekarza weterynarii:
2) zakaz pojenie drobiu woda ze zbtornlkow, do ktorych dostgp maja dzikie

Ptaki;
3) zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w ktorym utrzyrnywany jest drob,

zuftok dzil<ch ptakow lub tusz ptakow lownych;
4) zakaz sprzedaLy drobiu i innych ptakow na targowisku;
5) nakaz zamkniqcia drobiu w obiektach budowlanych, w sposob

uniemozliwiajacy kontakt z innyrn drobiem i ptakami dzikirni:
6) nakaz zg\aszama do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w ktorych

utrzymywany jest drob lub inne ptaki, zawyj4tkiem ptakow utrzymy',vanych
na stale w pomieszczeniach mieszkalnych;

7) nakaz utrzymy.wania drobiu w sposob wykluczaj4cy j"go dostgp do
zbiornikow wodnych, do ktorych dostgp maja dzikie ptaki;

B) nakaz przechowywania paszy orazkarnienie i pojenie drobiu w sposob
z ab e zpie czaj acy pr ze d d o s t g p e m ptakow dzikich ;

9) nakaz zglaszatr'a do powiatowego Iekarza weterynarii lub najbLrLszej
Iecznicy dla mvieru4t zac}:orowan drobiu, w szczegolnoSci wyst4pienia
objawow nerwowych i duszno$ci oraz nldtgkszonej SmiertelnoSci w stadzie:

PowyLsze zakazy i nakazy oraz obowiqzek zgtoszenia utrzyrnania drobiu dotycz4
wszystkich wlaScicieli ptakow, rownie| prowadz4cych hodowlg na wlasne potrzeby oraz
wlaScicieli golgbi.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac oraz dokonac zgtoszenie hodowli drobiu lub
ulrzymania innych ptakow w Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Dzierzoniowie
ul Batalionow Chlopskich 7 lub pod tel. Nr 748312809 i 748324657

W rwiazku z tym, ze zaka2eniu mogly ulec rownieL ptaki dzlkie przebywajace na
innych zbiornikach wodnych na terenie powiatu, zafeca siq ograniczenie wycieczek
i spacerow, w szczegolnoSci ze mvierzgtami, w miejscach bytowania ptakow wodnych,
w celu niedopuszczenre do pizeniesienia choroby na stada hodowlane drobiu oraz
wstrzymania sig od dokarmialia dzlkiego ptactwa wodnego, celem ograniczenia jego
skupisk, ktore sprzyjaja rozprzestrzenianiu sig choroby.

iedvnie du2e stratv w hodowli drobiu.


