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Informujg, 2e w dniu 6 kwietnia wchodzi w irycie nowe rozporz4dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz4dzenia Srodk6w zwiavanych
z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 7221.

W zwiazku z powyzszymw zal4czeniu przekazujg komunikat w tej sprawie.
Uprzejmie prosze o przekazanie informacji zawartych w komunikacie hodowcom

drobiu na terenie gminy za poSrednictwem wlaSciwych slu2b oraz opublikowanie jego
treSci na stronach internetowvch urzedu.

Do uiadomoSci:
1. Starostwo Powiatowe w Dzierioniowie;
2, Powiatowy ZespoL Doradcow w Dzier2oniowie;
3. Biuro Powiatowe Dolnosl4skiej lzby Rolniczej;
4. Biuro Powiatowe ARiMR wDzier2oniowie:
5. ZakJady Lecznicze dlaZwierz4t;
6. ala;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ut. Bat. Chlopskich 7,
58-200 DzierZoni.ow teI.: (741 831-28-09, fax: (741 832-46-58, e-mail:
dzier zoniow@wroc. wiw. gov. pl, www. piwdzierzoniow. pl



Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnla 5 krvietnia
2OL7 r. w sPrawie zmiany zakaz6w i nakaz6w dotycz4cych hodowc6w drobiu

i os6b utrzymuj4cych ptaki, w zwlqzku z zagroZeniem wyst4pienia
wysoce zJadliweJ grypy ptak6w

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniowie informuje, 2e w dniu 6 kwietnia 2OIT r.
wchodzi w irycie nowe rozporz4dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OlT r.
w sprawie zarz4dzenia Srodkow zwiryanych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak6w (Dz, tJ.
z 2017 r. poz. 722), ktore uchyla poprzednie rozporz4dzenie w tej sprawie z dnia 20 grudnia
2016 t. i wprowadza zmiany w zakazach i nakazacilr obowi4zuj4cych hodowc6w drobiu i wszystkie
osoby utrzymuj4cy ptaki na terenie kraju.

NaJistotniejszymi zmlanami zwTqzanyrnrri z aktualnq sytuacj4 epizootycznq w zakresie
choroby Jest znleslenie nakazu odosobnienia drobiu i innych ptak6w w zamknigtych
obiektach budowlanych otaz zakaza organizowania targ6w wystaw i pokaz6w z ud,zialem
ptak6w oraz ich sptzed,a2y na targowlskach.

Zgodnie zapisami nowego rozporz4dzenia, uwzglgdniaj4c fakt, 2e zagro2enie zwiavane
z grypq ptak6w nie ust4pilo calkowicie, od dnia 6 kwietnia 2Ol7 r. obowiqzuj4 nastqpuj4c e zakazy
i nakazy:

1) zakaz pojenie drobiu oraz ptak6w utrzymywanych przez czlowieka wod,4 ze
zbiornik6w, do ktorych dostgp maj4 dzikie ptaki;

2l zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w ktorym utrzymywany jest drob, zvtlok
dzikich ptakow lub tusz ptakow lownych;

3) nakaz utrzymywania drobiu w sposob ograniczaj4cy jego kontakt z ptakarni
dzikimi:

4) nakaz zglaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w ktorych
utrzymywany jest dr6b lub inne ptaki, za v'ryj4tkiem ptakow utrzymywanych na
stale w pomieszczeniach mieszkalnych;

5) nakaz utrzymywania drobiu w spos6b wykluczaj4cy jego dostgp do zbiornikow
wodnych, do ktorych dostgp maj4 dzikie ptaki;

6) nakaz przechowSrwania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w spos6b
zabezpieczaj4cy przed dostgpem ptakow dzikich ;

7) nakaz codziennego przegl4du stad drobiu oraz zglaszania do powiatowego lekarza
weterynarii lub najbli2szej lecznicy dla zwierz4t jego zachorowafi., w szczegolnoSci
wyst4pienia objaw6w nerwowych i dusznoSci oraz zwigkszonej SmiertelnoSci
w stadzie:

8) nakaz oczyszczania i odka2;ania sprzgtu i narzgdzi uzywanych do obslugi drobiu
oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonujace czynnoSci zvtiryane
z jego obslug4;

9) nakaz powstrzymania sig przez osoby, ktore w ci4gu 72 godzin uczestniczyly
w polowaniu na ptaki lowne, od czynnoSci zuria4anyctr z obslug4 drobiu;

lOl nakaz przechowywania Sci6tki spos6b zabezpieczajqcy przed kontaktem z dzrkil;;ri
ptakami i ich odchodami oraz nabywania i stosowania wyl4cznie Sci6tki
zabezpieczonej przed takim kontaktem.

Ponadto na fermach drobiu obowiq2uje nakaz wylozenia mat d,ezynfekcyjnych przy
wejSciach i wyjSciach z budynkow, w ktorych utrzymywany jest drob oraz stosowania odziezy
i obuwia ochronnego przez osoby wchodz4ce do tych budynkow.

JednoczeSnie, w z'wiapku z t7rm, 2e w przypadku kilku ognisk choroby w kraju Zrodtem
zaka/,enia byta stosowana jako Sciolka sloma, stoj4ca na polu w balotach lub kostkach
i niezabezpieczona przed dostgpem dzikiego ptactwa, naIeLy szczegoln4 uwagg zwroci(. na nakaz
jej wlaSciwego zabezpieczenia otaz nabywania i stosowania wyl4cznie Sciolki, ktora byla
dostatecznie zabezpieczona przed dzikimi ptakami i ich odchodami.

Dodatkowe informacje lr:.oLna uzyskai oraz dokonac zgloszenie hodowli drobiu lub
utrzymania innych ptakow w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzier2oniowie,
ul Batalion6w Chlopskich T lub telefonicznie pod Nr 748312809 i748324657.
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