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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje o stwierdzeniu
od 1 sĘcznia 2O2Or. do 8 grudnia 2O2Or.
ptaków (HPAII podtypu H5N8 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W drugim
półroczu 2O2Or. wystąpiło doĘchczas 6 ognisk HPAI:

i pierusze w II półroczu stwierdzono w dniu
24.II.2O2Or. na fermie kur niosek liczącej 930.0OO szt. ptaków w

1. 33 ognisko HPAI w 2O2Or.

2.

3.

4.

5.

6.

miejscowości Wroniawy w gminie WolszĘn w powiecie wolsztyńskim w woj.
wielkopolskim.
34 ognisko HPAI w 2O2Or. i drugie w II pólroczu stwierdzono w dniu
O2.I2.2O2Or. na fermie indyków rzeżnych liczącej lL7.1O8 szt. ptaków w
miejscowościNakory, w gminie Suchożebry, w powiecie siedleckim, w
woj ewódz twte mazowieckim.
35 ognisko HPAI w 2O2Or. i trzecie w II półroczu stwierdzono w dniu
O4.I2.2O2Or. na fermie kur niosek Iiczącej t76.a7l szt, ptaków w
miejscowości Komiłowo, w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim, w
województwie pomorskim.
36 ognisko HPAI w 2O2Or. i czwarte w II półroczu stwierdzono w dniu
O4.1,2.2O2Or. na fermie indyków rzeżnych liczącej 72.394 szt. ptaków w
miejscowościTarnowa, w gminie Rakoniewice, w powiecie grodziskim, w
woj ewództwie wielkopolskim.
37 oenisko HPAI w 2O2Or. i piate w II półroczu stwierdzono w dniu
O5.I2.2O2Or. na fermie kur niosek liczącej 7L4.72a szt. ptaków w
miejscowości Kiełpiny, w gminie Siedlec, w powiecie wolszĘnskim, w
woj ewodztwie wielkopolskim.
38 ognisko HPAI w 2O2Or. i szóste w II półroczu stwierdzono w dniu
O8.I2.2O2Or. na fermie indyków tzeźnych liczącej 34.272 szt, ptaków w
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miejscowości Sieraków, w gminie Gos§nin, w powiecie gosĘninskim, w
woj ewódz tw

te mazowieckim.

W zwtązku z

zanstntałą sytuacją Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach przypomina najważniejsze informacj e doĘczące objawów wysoce
ziadliwej grypv ptaków a także obowiązujących zasad bioasekuracii. określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OI7 r, w
sprawie zatządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Jakie obiawy moga wskazrrq/ać. że drób choruje na grypę?
Na początku choroby spada apetyt i pragnienie. Ponieważ wirus atakuje
mózg, chore osobniki mogą wykarywać objawy nerwowe: drgawki, potażenta
skrzydeł, chwiejny chód, czy też wygięcie szyi na grzbiet (tmł. ,patrzenie w
gwtazdt''). Towarzyszyć temu może duszność,sine zabarwienie grzebienta i
biegunka. Ptaki są osowiałe, maja nastroszone pióra i gromadzą się wokół żródeŁ
ciepła. U drobiu nieśnegogwałtowanie spada liczba składanych jaj. U gęsi
składane jaja mogą być pozbawione skorup (tmł.,,lanie jaj"). Hodowca powinien

jednak pamiętać, ze opisane wyżej objawy nie zawsze muszą występować. Czasami
występują nagłe przypadki śmiertelne, bez poprzedzających je zauważalnych zmlar:
w zachowaniu. Dotyczy to przede wszystkim kur i indyków. Z koIei u kączek
jedynym zauważalnym objawem mogą być nagłe spadki nieśnościi zmniejszorle
pobieranie paszy i wody.
Zasądy bioasekuracii:

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki
związane ze środowiskiem wodnym, czylikaczki, gęsi iłabędzie. Inne gatunki mogą
w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie
odległości.Drób rnoże się zakazić jeśIikorzysta z łch samych siedlisk, np.
zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Wirus może
przeĘć w wodzie i wilgotnym środowisku przez wielę tygodni, dlatego zbiorniki
wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesiennozimowych dlugotnvałym żt6dlem zakażenia dla drobiu. Także wprowadzenie do
gospodarstwa słomy albo zielonki zanieczyszczonych odchodamt zawierającymi
wirus może być przycryną zachorowania na grypę.
W okresie wvsokiego ryzyka bardzo ważne iest. aby:

o nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
o
o

ptaki,
nie wnosió na teren gospodarstwa zwlok dzikich ptaków lub tusz ptaków
łownych,
osobyl które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na
ptaki łowne, powstrzymały się od wykonyvuania czynnościzwiązanych z
obsługą drobiu,

o utrzymyrwać drób w sposób ogtaniczający jego kontakt z dzikimi
ptakami, czyli w zamknięciu lub ewentualnie na ogrodzonych i ściśle
kontrolowanych wybiegach, bez dostępu do zbiorników wodnych, do których
dostęp mają dzikie ptaki,
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"l.

przechowywaó paszę

dla ptaków w sposób zabezpieczaiący ptzed

kontaktenlzdzikimiptakamiorazichodchodami,

właściwezabezpieczać słomę pod szczelnym przykryciem lub dezynfekować
z zewnąttz baloty środkamidezynfekcyjnymi, które rnożna stosować w
obecnościptaków,
karmić i poić drób w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dzikimi

ptakami i ich odchodami,
wyłożyćmaty dezynfekcyjne przed wejściamii wyjściami z budynków, w

których utrzymywany jest drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść
i wyjśćz Wch budynków - w prąypadku ferm, w których drób jest
utrzymywany w systemie benntybiego\ilym,
d,o obsługi ptaków zawsze wykorzysty6lać oddzielną odzież wierzchnią i

buty, w których nie wolno wychodzić poza teren obiektu, w którym
znajdują się ptaki - gdy wirus znajdzie się w gospodarstwie, moze ulec
dalszemu rozurleczeniń przez czŁowieka na butach, odzieĘ czy środkach
transportu; trzęba pamiętać, że każńa choroba charakteryzuje się żw.

,,okresem inkubacji", kiedy wirus juz jest w gospodarstwie, ale ptaki, chociaż
wyglądają zdrowo, wydalają już wirus do otoczenia,
stosować zasady higieny osobistej-rnycie rąk przed wejściem do
budynków inwentarskich - powszechnie stosowane środkidezynfekcyjne,
mydło i detergenty skutecznte eliminują zagrożenie przeniesienia wirusa,

czyŚció i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu
każdym ich uzyciem,

dokonywaó codziennego przeglądu stada

i prowadzić

przed

dokumentację

doLyczącą padnięć ptaków, pobierania paszy oraz nieśności,
nie wprowadzać do gospodarstwa drobiu niewiadomego pochodzenia.

w Skierniewicach zaleca hodowcom
drobiu podjęcie wszelkich możliwych starąń na tzecz wzmocnienia
bioasekuracji w stadach drobiu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
niepokojących objawów u drobiu lub znalezienia zwłok ptaków dzikich w
Powiatowy Lekarz Weterynarii

pobliżu fermy hodowca powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego
lekarza weterynarii lub podmiot świadczącyusługi z zakresu medycyny

weterynaryjnej.

W związku z obserwowaną niepokojącą sytuacją eptzooĘczną doĘczącą
stwierdzania kolejnych ognisk HPAI na terenie kraju, Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Skierniewicach prosi o rozpropagowanie powyższych informacji w
rwyczajow o przyjęty spo sób.
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