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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu informuje o wykryciu pierwszego przypadku 

grypy ptaków u ptaków dzikich w 2021 r. na terenie powiatu sierpeckiego. W dniu 19 marca 2021 r. 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od łabędzia padłego 

w miejscowości Sułocin - Towarzystwo, gmina Sierpc, powiat sierpecki. W badanych próbkach 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AlV) podtypu H5N8.  

  W związku z potwierdzeniem występowania wirusa grypy ptaków u dzikiego ptactwa na 

terenie pow. sierpeckiego będzie prowadzone dalsze monitorowanie padłych lub chorych ptaków, 

w związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród 

mieszkańców apelu o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu informacji 

o znalezieniu martwych lub chorych dzikich ptaków w szczególności z rzędów Blaszkodziobe (np. 

gęsi, kaczki, łabędzie) i Siewkowate (np. mewy, wydrzyki, rybitwy). 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu przypomina również o obowiązku przestrzegania 

przez posiadaczy drobiu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 

kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722). 

„§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem 

grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) zakazuje się:                

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których 
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dostęp mają dzikie ptaki,               

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich 

ptaków lub tusz ptaków łownych;               

2) nakazuje się:                  

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,       

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub 

inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,       

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których 

dostęp mają dzikie ptaki,                

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi 

ptakami oraz ich odchodami,               

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający 

paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,                     

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, 

w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych 

budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,    

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany 

drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym 

budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,     

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny 

osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,          

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich 

użyciem,                   

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na 

ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,                     

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji 

zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy 

lub nieśności. (…) 

3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej 

albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki 

zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.” 
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Ponadto przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej 

reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu 

rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz 

weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) 

każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może 

nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy 

u ptaków: 

- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie; 

- spadek dziennej produkcji jaj; 

- spadek przyjęcia paszy lub wody; 

- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, 

duszność, sinica, wybroczyny, biegunka 

 

Proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

                                                                Powiatowy Lekarz Weterynarii 

                                                           w Sierpcu 

                                                                 lek .wet. Zbigniew Zawalich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik : 

1. Urząd Miasta w Sierpcu 

2. Urząd Gminy w Gozdowie 

3. Urząd Gminy w Mochowie 

4. Urząd Gminy w Rościszewie 

5. Urząd Gminy w Sierpcu 

6. Urząd Gminy w Szczutowie 

7. Urząd Gminy w Zawidzu 

 

 


