
Wyciąg
z Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie

zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego,
płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego
zawierający nakazy i zakazy dla hodowców drobiu na obszarze zagrożonym i buforowym

§ 9.I.Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §3 w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, nakazujesię:
l)utrzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
2)zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAl) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza
weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt
utrzymywanych w zakładach;
3)zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu
4)zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze
ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w
odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAl)poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z
obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób
zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących
zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
b)niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich
mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego
wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków,
c)stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w
celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
5)prowadzenie ewidencji:
a)wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo
powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
b)czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 lit. a;
6)niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych
lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.Dziennik Urzędowy Województwa
Mazowieckiego- 7 -Poz. 3717
2.Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w
przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr
2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
3.Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:
1)przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
2)odnowy populacji ptaków łownych;
3)organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania
rozpowszechniania;
4)przemieszczania jaj wylęgowych;
5)przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z
rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
6)przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
7)przemieszczenia jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
8)przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z
zakładów;
9)przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.
4.Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3:
l)produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr
2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl);
2)produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII
rozporządzenia nr 2020/687;
3)produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAl), pozyskane lub
wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby,
wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;
4)produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:
a)trzymanych poza obszarem zagrożonym,
b)trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym lub
c)trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;
5)produkty pochodne.
S.Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:
1)produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów,
które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687;
lub
2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne epidemiologiczne na
rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl)na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.
§12.Na obszarze buforowym stosuje takie same środki i odstępstwa, co środki i odstępstwa przewidziane w §9 ust.
1 pkt 1-5, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.


