Komunikat Powiatowego Lekatza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnTa 2O stycznia
2O2O r. w sprawie zagro2enia wyst4pienia wysoce zjadliwej grypy ptak6w.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniowie informuje o wyst4pieniu
w ostatnim czasie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow na terenie Dolnego Slaska

w

gospodarstwie przyzagrodowym w powiecie legnickim oraz kilkunastu ognisk na
fermach drobiu w wojewodztvne lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
PowyLsza sytuacja wymaga stosowania przez wszystkich hodowcow drobiu zasad
bioasekuracji zabezpieczaj4cych stada przed zaka2enierrr, a ptzede wszystkim
zabezpieczenia drobiu, paszy i Sciotki przed dostgpem ptakow dzikich, w szczegolnoSci
wodnych.
Informujq , ze nadal obowiazuj e rozporz4dzente Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnra 4 kwietnia 2OL7 r. w sprawie zarz4dzenia Srodkow zwiry,anych z wyst4pieniem
wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2077 r. poz.722l i okreSlone w nim nastgpuj4ce
zakazy i nakazy:
1) zakaz pojenie drobiu oraz ptakow utrzym,ywanych przez czlowieka woda, ze
zbiornikow, do ktorych dostgp maja dziL<re ptaki;
2) zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w ktor5rm utrz5rmywany jest drob,
nuNok dzikich ptakow lub tusz ptakow lownych;
3) nakaz utrz5rmywania drobiu w sposob ograniczaj4cyjego kontakt z ptakami
dzikimi;
4) nakaz zgl.aszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w ktorych
utrrymywany jest drob lub inne ptaki, zawyjqtl<em ptakow utrzymywanych
na stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
5) nakaz utrzymywania drobiu w sposob wylduczaj4cy jego dostgp do
zbiornikow wodnych, do ktorych dostgp maja dzlkie ptaki;
6) nakaz przechow5rwania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu
w sposob zabezpieczaj4cy przed dostgpem ptakow dzikich;
7) nakaz codziennego przegl4du stad drobiu oraz zgjaszalia do powiatowego
lekarza weterynarii lub najbli2szej lecznicy dla zwierz4t jego zachorowania,
w szczegolnoSci wyst4pienia objawow nerwowych i dusznoSci otaz
zwigkszonej SmiertelnoSci w stadzie;
8) nakaz oczyszczania i odkazania sprzetu i narzgdzi u2ywanych do obslugi
drobiu oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonuj4ce czynnoSci
mviryane z jego obslug4;
9) nakaz powstrz5rmania sie przez osoby, ktore w ci4gu 72 godzin
uczestniczyly w polowaniu na ptaki lowne, od czynnoSci zvnapanych
z obslug4 drobiu;
lQ) nakaz przechowywania Sciolki sposob zabezpieczajqcy przed kontaktem
z dzikirni ptakami i ich odchodami oraz nabyw,ania i stosowaniawyt4cznie
Sciolki zab ezpieczonej pr zed takim kontaktem.
Ponadto na fermach drobiu obowiqzuj e nakaz wylozenia mat dez5mfekcyjnych przy
wejSciach i wyjSciach z budynkow w ktorych utrzymywany jest drob oraz stosowania
odziezy i obuwia ochronnego przez osoby wchodz4ce do tych budynkow.
Informujg ponadto, 2e na podstawie przepisow odrgbnych obowi4zuj e bezwzglgdny
zakaz wstgpu do gospodarstw i budlmkow, w ktorych utrzymywane s4 nrjterzgta osobom
nieupowaznionym.
Dodatkowe informacje moLna uzyskai oraz dokonae zgloszenie hodowli drobiu lub
ulrzyrnania innych ptakow w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzier2oniowie,
ul Batalionow Chlopskich 7 lub telefonicznie pod Nr 748312809 i 748324657.
Informuie. ze wirus ptasie-i ervpv typu HsNe. HsNo i HsNz nie iest qroZnL dla
czlowieka. powoduje jedvnie duze stratv w hodowli drobiu.

