INFORMACJA DLA HODOWCOW DROBIU

W zwiazku z zagrozeniem wystapienia wysoce zjadliwej grypy
ptakéw w
Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywaé szczegoélna ostroëZnos$s
d i
stosowaé odpowiednie $rodki bioasekuracji minimalizujace
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptakéw do
gospodarstwa, w szezegélnoëei:

1. Przetrzymywaé dréb na ogrodzonej przestrzeni, pod warun
kiem
uniemoëliwienia kontaktéw z dzikim ptactwem;
2. Przechowywaé pasze w pomieszczeniach zamknietych
lub pod szczelnym
przykryciem, uniemoëliwiajacym kontakt z dzikim ptact
wem;
3. Karmié i poié dréb w pomieszczeniach zamknietych, do ktéryc
h nie maja
dostepu ptaki dzikie;
4. Stosowaé w gospodarstwie odzieë i obuwie ochronne oraz po
kaZdym kontakcie z
drobiem lub dzikimi ptakami umyé rece woda z mydte
m;

S. Stosowaé maty dezynfekcyjne w wej$ciach i wyj$ciach
z budynkêw,
w ktêrych utrzymywany jest dréb.

Hodowco !!
Pamietaj o zglaszaniu niezwiocznie do odpowiednich oséb
iinstytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powia
towy lekarz weterynarii,
wojt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystapieni
a choroby zakaZnej drobiu

.

Objawy kliniczne wysoce zjadliweij grypyptakéw (HPAI) u
drobiu
Zwi€kszona $miertelnosë; znaczacy spadek pobierania paszy i
wody; objawy nerwowe:
drgawki, skret szyi, paraliZ n6ég i skrzydel, niezbornosé
ruch6w; dusznosci, sinica
wybroczyny, biegunki, nagly spadek nie$no$ci

UWAGA !HPAI

ZASADY, KTORYCH NALEZY PRZESTRZEGAGC W CEL U OCHR
ONY

GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKOW (HPAD)

s
Po kazdym kontakcie

Nie karm drobiu ma zewmatrz
budvnkow inwentarskich.

oz drobiem lub deikimi
ptakami umyj reee woda
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z mydlem.
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Wwej$eiach i wyjSeiach

z budvnkéw. w ktêryeh
utrzymywany jest drob ora
pray wjazdach i wyjazdach
Z gospodarstwa.

Pozostaw ptaki w przeznaczonveh
do tego celu pomieszezeniach bez
moZliwasei swobodnego poruszania
sie po otwartym wybiegu.
Wprzypadku wykonvwania
CZynnoSei Zwiazanych 7 obstugg
drobiu stosuj odziez i obuwie

o oehromie prieznaezone
Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wodyze zbiornikiw, do

ktoryeh maja dostep dzikie ptaki.

Stosui
matv dezva
dezvafekevi
tosuy maty
lekeyjne

wylgezuie da tege eelu.
"

Fahezpieer budynki,
w ktérveh utrzymywany
jest drob oraz pasze przed
dostepeam zwierzal

dzikieh. w tym plakw.
AM

Obserwuj stan zdrowia ptak6w.
O wszelkich niepokojgeych
objawach natychmiast
powiadom lekarza weterymarii.

