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Powiatowy Lekarz Weter5marii w Skierniewicach uprzejrnie informuje, że drla
31 grudnia 2Ol9 r. na podstawie w5mików badań otrryrnanych z Kralowego Laboratorium
Referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynarg'nego
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono wystąpienie Wysoce
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie powiatu lubartowskiego w
województwie lubelskim. W związku z zaistniałą bardzo niepokojącą sytuacją
związaną z

Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach przypomina podstawowe zasady bioasekuracji gospodarstw utrz5rmujących
drób , mające na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wystąpieniem tej grożnej choroby
w stadach drobiu :

o zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymlzwanych ptzez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

odchodami - Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budrrnków.

. zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób ptzed, dostępem
dzikich zulierząt oraz ptactwa dzikiego.

o zabezpieczenie paszy, wody oraz słomy ptzezrraczonei do chowu ściółkowego
ptzed, dostępem dzikich ptaków oraz icln odchodami.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25,96-100 Skrernrewrce

tel.: (46) 833 32 68, fax: (46| 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl



. zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest
utrzymywąny drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

o Wyłożenie rnat 'dezynfekcyjnych ptzed, wejściami i wyjściarni z budynków
inwentarskich, w których jest utrzym5rwany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków ,

. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej otaz obuwia ochronnego,
ptzeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.

o oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi użyltanych
przed, każdyrn ich użyciem.

z obsługą drobiu
ptzed. wejściem do

do obsługi drobiu

Powstrzymanie się ptzea osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynnoŚci
związanych z obsługą drobiu.

. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wtaz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padĘch
ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

!!!!!!!!!!!!!!!!!:

1) Zwiększonej śmiertelności;
2| Znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) Objawów nenporłrych takich jak : drgawki, skręty szyi, pataliż nóg i skrzydeł,

niezborność ruchów;
4| Duszności;
5) Sinicy i wybroczyn;
6) Biegunki;
7| Nagłego spadku nieśności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach prz5łpornina , iż zgodnie z
Rozporządzeruern Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2Ol7r. w sprawie
zatzadzenia środków nvtazan:lch z wystąpieniem w}rsoce zjadliwej qrvpy ptaków konieczne
jest zgłaszalle do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrz5rmywany
drób lub inne ptakt, z wlrłączeniern ptaków utrz5rmywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych.

o stosowanie ptzez osoby wykonujące czynności związane
zasad, higieny osobistej, w tym mycie otaz odkażanie rąk
budynków inwentarskich.

W mviag,ku z obserwowaną niepokojącą sytuacj ą eptzootyczną
pojawienia się kolejnych ognisk HPAI na terenie kraju, Powiatowy
Skierniewicach prosi o rozpropagowanie powyższych informacji w
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