Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnla 9 krpietnia
2021, r. w sprawTe zagtoienia wyst4pienia wysoce zjadliweJ grypy ptak6w
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniowie, informuje o dalszym pogorszeniu sytuacji
epidemiologicznej i wzroScie zagrohenia wyst4pienia wysoce zjadliwej grypy ptak6w, HPAI podtypu
HsNs,

Od pocz4tku roku wystqpilo na terenie calego kraju 130 ognisk choroby na fermach drobiu
i w gospodarstwach przyzagrodowych oraz odnotowano 79 przypadkow u ptakow dzikich.
W zwiazku z powy2szym prosze o przekazywanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Dzier2oniowie lub wlaSciwego urzgdu miasta, czy grniny informacji o stwierdzeniu martwych
dzikich ptak6w wodnych blaszkodziobych, typu kaczki, gEsi, labgdzie, w szczeg6lnoSci na terenie
i w okolicach wigkszych zbiornikow wodnych, celem podjgcia wlaSciwych dziatan i ewentualnego
pobrania prob do badan laboratoryjnych.
PoWLsza sytuacja wymaga stosowania ptzez wszystkich hodowcow drobiu zasad
bioasekuracji zabezpieczaj4cych stada przed zaka2eniern, a przede wszystkim zabezpieczenia
drobiu, paszy i Sci6tki przed dostgpem ptakow dzikich, w szczegolnoSci wodnych.
Informujg, 2e nadal obowi4zuje rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz4dzenia Srodkow rwiapanych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej
grypy ptakow (Dz. U. z2Ol7 r. poz.722l i okreSlone w nim nastgpuj4ce zakazy inakazy:
1) zakaz pojenie drobiu oraz ptakow utrzymywanych przez czlowieka woda" ze
zbiornikow, do kt6rych dostep rnaj4 dzikie ptaki;
2l zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w ktorym utrzymywany jest drob, zwlok
dzikich ptakow lub tusz ptakow lownych;
3) nakaz utrzymywania drobiu w sposob ograniczajqcy jego kontakt z ptakami
dzikimi:
4) nakaz zglaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w ktorych
utrzymywany jest dr6b lub inne ptaki, za wyj4tkiem ptak6w utrzymywanych na
stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
5) nakaz utrzymywania drobiu w sposob wykluczaj4cy jego dostgp do zbiornikow
wodnych, do ktorych dostgp maj4 dzikie ptaki;
6) nakaz przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w spos6b
zab ezpieczaj4cy pr zed do stgpem ptakow dzikic h ;
7l nakaz codziennego przegl4du stad drobiu oraz zglaszania do powiatowego lekarza
weterynarii lub najblizszej lecznicy dla zwierz4l jego zachorowafr, w szczegolnoSci
wyst4pienia objawow nerwowych i dusznoSci oraz zvtigkszonej SmiertelnoSci
w stadzie:
8) nakaz oczyszczania i odkt2ania sprzgtu i narzgdzi uzywanych do obslugi drobiu
oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonuj4ce czynnoSci zvtiryane
z jego obslug4;
9) nakaz powstrzymania sig przez osoby, ktore w ci4gu 72 godzin uczestniczyly
w polowaniu na ptaki lowne, od czynnoSci zvtiapanych z obslug4 drobiu;
IOI nakaz przechowlwania Sciolki sposob zabezpieczaj4cy przed kontaktem z dzikimi
ptakami i ich odchodami oraz nab5rwania i stosowania wyl4cznie Sci6lki
zabezpieczonej przed takim kontaktem.
Ponadto na fermach drobiu obowi4zuje nakaz wyloienia mat dezynfekcyjnych przy
wejSciach i wyjSciach z budynkow, w ktorych utrzymywany jest drob oraz stosowania odziezy
i obuwia ochronnego przez osoby wchodz4ce do tych budynkow.
Dodatkowe informacje moLna uzyskai oraz dokonac zgloszenie hodowli drobiu lub
utrzymania innych ptakow w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzier2oniowie,
ul Batalionow Chlopskich 7 lub telefonicznie pod Nr 7483 I28O9 i 7 48324657
Informuie. 2e wirus ptasiei grypy tvpu HsNe. nie iest eroZny dla czlowieka, powodu_ie -iedl/nie
du2e straty w hodowli drobiu.
.

