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Główny Lekarz Weterynarii informuje o opubllkawaniu przez Europejski Unąd ds. Bezpieczeństwa

Żywłości {EF§A} ostrzeżęnia dotyczącego ryzyka wystąpienia wygoce ąiadliwqi grypy ptakóul

tł związku ze stwierdzeniem w ostatnłm czasie nłwyeh *gnisk srypy ptaków na terenie zachodniej

Rosji i Kazachstanu (link http§:/lyvryw_,.§.fs§.§qr§pa.eqlęł/n§w§l_§yią§:lnflqęłąą:qu:elert-?ew:

qit$bi§§Ęq}. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do

Europn co spnyja ryzyku wystąpienia ncwych ognisk §rypy ptaków w Ełropie, w tym w Polsce, W

miesiącach późnaletnich, §. w sierpniu i we węeśniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzłna 7

oEnisk HPAI u drobiu i 86 pnypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji46 ogniśt

u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL rr Padwie

skierowanego do krajowych laboratgriów referencyjnych ds. grypy ptaków uąlnika, że kiedy HPAI

wyĘwano na tych samych obszarach Rosjiw 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały

się ogniska chorcby na terenie północnej i wschodniej Europy,

W związku z powyższym, 6łówny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązuJących
środkach bioasek$racji określon,ph w rszporządzeniu Ministra Rolnichrua i Rozwoju Wsi z dnia 4

kwietnia 2§L7 r, w sprawie zarządzenia Środków zwią;anych z tvy§Ępieniem wy§o§e

zladliwej §ITpy ptaków (Dz, tJ. paz.7ż2}.

fla terytorium Polski:



eekezaje się:

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

b} wnoszenia i wwożenia na teren gospodarsbła, w ktćrym jest utrzyrrł}Ęvany dróŁ
zwłak dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

a} *tnyrnywanie drobiu w sposób ograniczaJący jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) *taympruanie drabiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbicrników wodnych, do
których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechawywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpłeczająry przed kontalćem z
dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i poJenie drobiu oraz ptalów utrzymywanych w §isńr§li w spasób
zabezpieczający pa§zĘ i"wadę przed dostępem dziklch ptaków oraz kh odchodami,

e) wyłozenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
lnwentarskich, w któryeh jest utreymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie
weJŚĆ i wyjŚĆ z Ęch budynków - w pl"ypadku ferm. w których drób jest utrzymywany w
systemie bezwybĘowyrn,

f} stosowanie przez oeoby wchodzące do budynków inwentarskich, w który*h jest
utrąłnyłany drób, odzleĘ ochronnej oraz obuwia ochronną§, pyzeznaczonyeh do
użytku wyłącznie w danym buĄnku - w ?wpadlcu ferm, w których drób Jest
utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosawanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad
higieny osoblstej, w tym myeie ęk przed wejściem do budynków inwenta§kich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i nanędzi używanych do obsługi drobiu przed

każdym ich ułciem

l) powstnymanie się pruez osoby, które w ciągu ogtatnich 72 Eadzln uczestniczyły w
polowaniu na ptakiłowne, od wykonywania cz}rnnościzwiązanych z obsługą drobiu,

j} dokonpruanie cgdzienncso przeglądu stad drobiu wf€z z prowadzeniem dokurnerrtacji

zawierającej w szczególnoŚci informacje ną temat liczby padłych ptaków, spadku
pobierania paszy lub nieśności,



k} zgłaszani* do powiatoweg* lekaram weterynarii miejsc, w ktrrych jest ł*trzymyrruany

drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomi*szczeniach

rnieszkalnych

Głórrurry Lekare lileterynarii rekormend*je hodoweom drobitl podjqeie wszelkich

ntożlirłrych działań $& nne§u wum§f,ni*n§a bioasekuracji w s§adach drobi*,

W przypadku zaobserwcwania w stadach drobiu zwiększonej śmie*elnoŚci, spadku pobierania paszy i

wcdy, nagĘo spadku nieśności, objawów nerwowych {drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,

niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie

pawiadomić powiatowego lekarza w€terynarii lub podmiot Świadczący usługi z zakresu medycyny

weterynaryjnej"

§zczegółowe informacje nt. §rypy ptaków dostępne Ę pod linkiem

§lt§§ i #},yl,y§*lrłę" g i}ń{, g*v. pl/nądzq{-Ęeteryłeryj J,}vlgrypą-pte&ow
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Zmsmdy ryehn§ffiy #r*b§m Brz€d ffirypą ptaków

Zmsady oehrolty dnmhiu przęd *h*ncbą
trAs&§n my*mycrł g***-m*v pn§§ffiTs§§&A* w *x*u **}łW§MV
Go§P§BARsYwA PR.e§§ W|RU§EM WY§OcE Z.,AD|-|WEJ GRYPY
prłnów t}ipAl}

ilf;

zAt§cENIA DLA t}RoBruCIToWAROWycl{ H§DOWców DRoBIU - cnów pnzyzAcRoDowy

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zarnknłętych, do t{córych nia m§JQ dostępu ptaki dzikie;

przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaKów z dzikim

ptańivem;

odlzolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

przechowpłanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przyĘciem,

uniemożliwiającym kontaK z dzikim ptactwern;

unilcanie pgjenia pkków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą §pozs §ospodarstwa (głównie ze

zbiornikow wodnych i rzek};

p§ri}il$§ piilhl $ prr,{.ln{łr,$nlgh
łlo lq;rr tclu pantlłl*elrnlłth brł
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z§łe$złnis lekalzowi wet*rynarii, wójtowi, burmirtrzelwi, i innym fir§{tfi$ffi właelzy lr:kalnej

zaobserwowane§§ spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

używanie adzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemystowych

fermach drobiu.

ZAŁfficEzus& &LA MffiffimWcÓW Gse"Ęffi§

karmienie i pojenie Eołębiw sposób wykluczający dostęp ptaków dzikkh;

przechow7wanie paszy w pomieszczeniach zamknięĘch lub pod szczelnym przykryciem uniemoźliwi§ącym

kontakt z dzikim ptactwem.

zAt§§8ff§& s[A pRz§MY§ŁcwYcH PRsDUc§],{TÓrry BR§BIU

prz*trzymywanie ptaków w cdoscbnieniu tobcwiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek

dzikictł ptaków} lub na włlnej, o§radzonej przestrzeni, pod warunkiem ogranlezenia kontaktu z dzikim

ptactwem;

kąrmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zarnknlęĘch, do l#rych nie maJą dostępu ptaki dzikie;

zielonki§t§§owane w karmieniu drobiu wsdr}€go {lęczki igęsi), szcząólnie łv okresie wiesennyeh oraz

JeslełTnych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pocfrodzić z tere*ów wy§ot{iąo ąayka zanieczyszezer-lia ich

wirłsem wys§ce zJadliweJ grypy ptakćą z okolic abiomików wodnych, bagłen, i i*nych młeJsc stanowĘqlch

ostoję ptaków dzikich;

szcaelne pnykrycie p*Jemnlków z kermq iwodą do picia lub pnetrzymyłvanie ich wewnątrz budynków, a

także urrikanie pojenia ptaków i cł}szczenia pomieszczeń wcdą pmhodaącą spoza gospadarstwa (główłie

ze zbiornikórry wodnyeh i nek};

ograniczenie przenieszez*Rfa się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, rrtl których

pruechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

rozłożenie płzed weJŚciar:rrido budynkóą gdzie utrzymywanyJest drób mat nasączonych środkiem

dezynfekcyjnym;

wprowadzenie zakazł wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniarni koniecznymi np, dowóz ?ó34,
odbiór drobiu do neźni lub pnez zakład utylizacyjny;

obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżająrych;

rozłożenie mat dezynfekcyjnych pned wjazdem iwejściefn Ra terćn gospodarstwa;

używanie odzieżv ochronnej oraz obuwla ochronnego przy czynnościań związanych z obsługą drobiu;

wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do

obieKÓw, w których utrzymuje się drób;

brak kontaktu pracowników ferm drabiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

D0DATK§WE ZALEC§NIA GŁóWN EGo LĘ!{ARIZA WETERYHARII

słomę, ldóra będzie r,lykorzystywana w chowie ściółkowyrn rrależr7 zabezpieczyć przed dostępem dzłklego

ptactwa {pnetrzymywać w zamkniętych pomieszceniach, zadaszyć itp.);



n§l*ży f*sularni§ prz€§lądeć wszelkie po§ączenia i rrrry {silosy p*sz*w*} p*& kątern abecnoŚei

zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

naleźy eliminować wszelkie możliwe do *s*nięcia nieszczelności budynków inwentarskich {umieŚciĆ siatki w

oknach i otworach, zabezpieczyc kominy wentylacyjne);

nie naleĄ twrzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczlę wodne}, a

istniejące naleĄ zabezpiecąfr przed dastępem dzikiego ptactwa;

nie naleł dokarmiać dzikiego ptac{ua na terenie gospodarstwa {usunąć karmniki};

jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocow§ nateł jak najezęŚciej usuwaĆ opadłe ow§ce.

§ §e p nze §§f:*ww6'ffim &m wnym il m n i o nyefu wvżej ea I eee ń

§y§oż§ p§wedoweĆ wxr§§t ue§r6ż€n[e §rypą
ptaków"

Infor§mac§a e niepokojąayeh ehjavuaeh

ehCIrCIhowłf*h lub padmięe§aeh drobiu po§fi§inffim być

m§eaw*eeznie pra€ketr&e?& do pow§ata}ue§o lekarua
wetctynarii"


