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ZASADY, KTORYCH NALEZY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKoW (HPAI)

tŁ?Bt::
l,.",,,,.,,,,*'.*-,..,-",,,,,,..*.,lilt

fu,
-+4

o każdym kontakcie
z drotliem lub dzikimi
ptakami umyj ręce lvodą
z mydłem.

w przvpadku wvkonywania
czynności związanych z obsługą
drolriu stosu.j odzież i otlurvie
ochronne przeznaczone
wyłącznie do tego celu.

Stosuj maty dezynl'ekcyjne
w wejściach i wyjściach

-G, ))))))))))))-)
rv któr.r ch ulrzvmt rvanr
jest drób oraz paszę przcd
dostępem zwierzat" 
aziticn, 1r tym ptaków.
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Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, do
których mają dostęp dzikie ptaki.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wytliegu.

Otlserwuj stan zdrowia ptakólv.
O wszelkich niepokojących
objawach natychmiast
powiadom lekarza weterynarii.



APEL
do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwo.iu Wsi
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Głównego Lekarza Weterynarii

szanowni państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźnv dla

ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpiecznv dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczynąrrszprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone <lzikie

ptaki. Niestety ptzyczyną byłva tęż człowiek i dlatego przyponrinamy o podstałvowych

zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyc paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
* nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzylywanyclr przez czŁowieka wodą ze zbiorników,

do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosowaĆ w gospodarstwie odzięż i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie

z drobiem lub dzikimi ptakamiumyć ręce wodąz mydłem;

- stosować maty dezylfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynkówo w których

utrzymyłvany jest drób;

- przettzymyr,vaĆ drób w pfzęznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości

swobodrrego poruszania się po otwafiym wybiegu.

Przypominarny tęz, żę za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładarre kary

adrrrinistracyjne.



W zwiąku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy

ptaków u drobiu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r.

Rozporządzeniem (poz.2091) w sprawie zaządzenia środków związanych z wystąpieniem

wysoce zjadliwej grypy ptakow wprowadził od dnia 28 grudnia 2016r. na terenie całego kraju

zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwróció uwagę na nakaz wynikający z § 1 ust.1, pkt, 2, lit. a) w/w

Rozporządzenia tj. odosobnienia drobiu w zamkniętvch obiektach budowlanvch w sposób

uniemożliwiaiącv kontakt z innvm drobiem oraz ptakami dzikimi, a także obowiązek

wynikający z § ,t ust.1 , pkt. 2, lit, b) tj. obowiazek zqłaszania do Powiatoweqo Lekarza

wetervnarii w poznaniu wszvstkich mieisc utrzvmywania drobiu lub innvch ptaków,

z wvłączeniem ptaków utrzvmvwanvch stale w pomieszczeniach mieszkalnvch.

Zgłoszenie w formie pisemnej należy wysłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 25O

60-166 Poznań

tel. 61 868 97 f 9, fax: 61 868 01 99


