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PowiatowY Lekarz Weterynarii w Skierniewicach ,w związkl ze zbliżającym się sezonem jesienno-

zimowYm i związanym Z tym migracjami dzikich ptaków, przedstawia opinię Państwowego InsĘtutu
Weterynaryjnego- Państwowego InsĘtutu Badawczego w Puławach odnośnie aktualnej sytuacji w
EuroPie i oceny ryzyka wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (IIPAI) na terytorium
Polski.

Według w/w opinii analiza sytuacji występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie nie daje

Podstaw do formułowania op§mistycznych prognoz. Wirus tej choroby od czerwca do sierpnia pojawił się w
8 krajach EuroPy ( Włochy, Belgia, Luksemburg, Francja, Szwajcaria, Rosja, Wielka BryĄania, Niemcy), W
zvtiązku Z tlm ryZyko Ponownego wystąpienia IIPAI w Polsce naleĘ aznać za wysokie. Szczególnie
newralgicznYm okresem będzie czas od połowy września do połowy listopada, kiedy nalezy spodziewaó się

wzrostu zagroŻenia, w mviązku ze szazrtem migracji dzikich ptaków. Dodatkowo istnieje zagrożenie

Ponownego wProwadzenia wirusa z Azji. Mimo zmniejszenialiczby zakażeń u drobiu dzikiego , związanego z
wYtworzeniem u nich odpornoŚci na wirusa ptasiej grypy, w przypadku jego przeniesienia do populacji

ptactwa fermowego jak i przyzagrodowego może przyczynić się do wybuchu kolejnych ognisk tej groźnej dla
drobiu i gospodarki choroby.

Wobec tej niePokojącej sytuacjio Powiatowy Lel<arz Weterynarii w Skierniewicach prrypomina o

koniecznoŚci utrzYmywania jak i zwiększania poziomu bioasekuracji na terenie państwa gospodarstw.
PamiętajmY, Że nadal obowiązuje Rozporządzenię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia
20I7r. w spra}vie zarzadzenia środków zwiazanvch z wystąpieniem wvsoce ziadliwei grypy ptaków. (Dz.
IJ z20l7 r. poz.722) a w nim:

|\. ZAKAZ:

' wnoszenia i wwoŻenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrrymywany drób, zwłok dzikich
ptaków lub tusz ptaków łownych
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dosten maia dzikie ptaki. !!!!!!!!

Y



2). NAKAZ:

o utrzvmywanie drobiu w sposób ograniczaiacy ieeo kontakt z dzikimi ptakami. !!!!!!!

. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub
inne ptaki, zwyłączeniem ptaków utrrymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnycho

o utrzymywanie drobiu w sposób wykluczaiacy iego dostep do zbiorników wodnych. do których
dostep maia dzikie ptaki.

r przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi
ptakami oraz ich odchodami,

karmienie i poienie drobiu oraz ptaków utrzvmywanych w niewoli w sDosób zabezpieczaiacv
pasze i wode przed dostepem dzikich ptaków oraz ich odchodami"

wyłożenie mat derynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w
których jest utrrymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z Ęch
budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrrymywany w systemie benvybiegowym,

stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrrymywany
drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do uĘtku wyłącznie w
danym budynku - w prrypadku ferm, w których drób jest utrrymywany w systemie
bezrvybiegowym,

stosowanie przez osoby wykonujące czynności rlviązane z obsługą drobiu zasad higieny
osobistejo w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

ocryszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich
użyciem,

powstrrymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 7ż godzin uczestnicryĘ w polowaniu na
ptaki łowne, od wykonywania czynności rłviązanych z obsługą drobiu,

dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji
zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padĘch ptaków, spadku pobierania
pa§zy lub nieśności.

!!!!!!!!!!lPosiadacz drobiu zawiadamia orean Inspekcii Wetervnarvinei albo naibliższy podmiot

świadczacv usługi z zakresu medvcvny wetervnarvinei o wvstanieniu u drobiu nastepuiacych obiawów

klinicznvch!! !!!! !!! ! ! !! !! ! !:

1) nviększonej śmieńelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręĘ sryi, paraliż nóg i skrrydeło niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności
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