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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach uprzejmie informuje,
#e dnia
31 grudnia 2019 r. na podstawie wynikow badan otrzymanych z Krajowego Laborat
orium
Referencyjnego ds. grypy ptakêw, t. Panstwowego TInstytutfu
Weterynaryjnego
Panstwowego lInstytutu Badawczego w Pulawach potwierdzono wystapie
nie Wysoce
zjadliwej grypy ptakêw podtypu HS5NS na terenie powiatu lubarto
wskiego ww
wojewédztwie lubelskim. W zwiazku z zZaistniala bardzo niepoko
jaca sytuacja

zZwiazana

z

RYZYKIEM

POJAWIENIA

SIE

NA

TERENIE

KRAJU

KOLEJNYCH

PRZYPADKOW ZAKAZEN WIRUSEM GRYPY PTAKOW,, Powiatowy Lekarz Wetervnarii w

Skierniewicach przypomina podstawowe zasady bioasekuracji gospodarstw
utrzymujacych
drob , majace na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wystapieniem tej groznej
Choroby
w stadach drobiu :
* Utrzymywanie drobiu w sposéb ograniczajacy jego kontakt z
dzikimi ptakami,
utrzymywanie drobiu w sposéb wykluczajacy jego dostep do zbiorni
kêw
wodnych, do ktérych dostep maja dzikie ptaki.

e

Zakaz pojenia drobiu oraz ptakêw utrzymywanych przez czlowi
eka woda ze

Zbiornikêw, do ktérych dostep maja dzikie ptaki.
e

Karmienie i pojenie drobiu oraz ptakêw utrzymywanych w niewoli
w sposéb
zabezpieczajacy pasze i wode przed dostepem dzikich ptakêw
oraz ich

odchodami - Nie karmié i nie poié drobiu na zewnatrz budynkêw.
s

Zabezpieczenie budynkéw w ktêrych utrzymywany jest dréb przed
dostepem
dzikich zwierzat oraz ptactwa dzikiego.

e

Zabezpieczenie paszy, wody oraz slomy Pprzeznaczonej do chowu $ci6lko
wego
przed dostepem dzikich ptakêw oraz ich odchodami.
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*

Zakaz

wWnoszenia

i

wwoZzenia

na

teren

gospodarstwa,

w

ktêryrm

jest

utrzymywany dréb, zwlok dzikich ptakêw lub tusz ptakéw lownych.
*

Wyloëenie mat dezynfekcyjnych przed wej$ciami i wyj$ciami z budynkêw
inwentarskich, w ktérych jest utrzymywany dréb, w liczbie Zapewniajacej
zabezpieczenie wej$é i wyj$é z tych budynkéw,

*

Stosowanie przez osoby wchodzace do budynkêw inwentarskich, w Iktérych
jest utrzymywany dréb, odziezy ochronnej oraz obuwia
Przeznaczonych do uZytku wylacznie w danym budynku.

*

ochreonnego,

Stosowanie przez osoby wykonujace czynno$ci zwiazane z obsluga

drobiu

zasad higieny osobistej, w tym mycie oraz odkaZanie rak przed wej$ciem do
budynkêw inwentarskich.
es

Oczyszczanie i odkaZanie sprzetu i narzedzi uiywanych do obstugi
przed kazdym ich uZyciem.

*

Powstrzymanie sie przez osoby, ktêre w ciagu ostatnich 72 godzin
uczestniczyly w polowaniu na ptaki lowne, od wykonywania CZzynno$ei
zZwiazanych z obstuga drobiu.

*

Dokonywanie codziennego przegladu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierajacej w szczegélno$ci informacje na temat liczby padtych
ptakêw, spadku pobierania paszy lub nie$no$ci,

drobiu

111M]

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcii Weterynarvinei albo najbliëszy
podmiot $wiadczacy uslugi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystapieniu u
drobiu nastepujacych objawéw klinicznych VIII
“Eer RREE

1) Zwiekszonej $miertelno$ci;
2) Znaczacego spadku pobierania paszy i wody;
3) Objawêw nerwowych takich jak : drgawki, skrety szyi, paralië nég i skrzydel,
niezbornosë ruchéw;
4) Dusznosei;
5) Sinicy i wybroczyn;
6) Biegunki;
7) Naglego spadku nie$no$ci.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach
Pprzypomina , iZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie

zarzadzenia $rodkéw zwiazanych z wystapieniem wvysoce zjadliweij grypy ptak6w konieczne

jest zglaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsC, w ktorych jest utrzymywany
drob lub inne ptaki, z wylaczeniem ptak6w utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych.
W zwiazku z obserwowana niepokojaca sytuacja epizootyczna dotyczaca moëliwo$ci
pojawienia sie kolejnych ognisk HPAI na tercnie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w
sean Prosl 0 rozpropagowanië powyzszych ona NYCZAJOWO brzvjety
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