POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
\Ą1

SKIERNIEWICACH

n|otr Cgmerskź
Naszmak:

PIWęi,OZZ.5I01.3.23.2021 (1)

Panowie Wójtowie Gmin :
Bolimów, Gluchów, Godzianów,
Kowiesy, Lipce Reymontowskie,
Maków, Noury l{awęczyn,
Skierniewice, Słupia

W z1^Iię+u rozprzesttzenianiem się wirusa ptasiej grypy na ter5rtorium naszego
kraju, PowiatoĘ Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zulraca się z :uprzejmą prośbąo
przekazartie poniższych informacji osobom utrąrmującym drób i innym zainteresowanJ[n

al, d. pomór drobiu lFP - Foull plaque|,
niezwykle zakaźna i zataźliwa choroba

iertelnośó do 1OO%.
Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A.
(cąrnnik etiologi
: wirus z rodziny Ońhomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).
Zakażone ptaki
d^jąwirus w dużych ilościachprzede wszystkim z:
. kałem
a

. wdńelinąz
Na
zaró

dróg oddechowych

ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków
i dzikich wolno Ąących, jednak stopień wrażliwości

poszczególnych gatunków jest zr óżmicowany:

zakażenie, występowanie klinicznej postaci

ażenie wszystkimi szczepatni wirusa AI, ale
wywołują LĄiniczną postać choroby. Drób
wodrry uważa się za potencjalny rezerwuat i źródlo winrsa dla drobiu;

patwy

-

wrażliwośćpodobna jak

u kur i

ddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i
ażIivłe, nie występują objawy kliniczne ani
upadki;

o ptaki trĄrnane w klatkach,

wŁączając papugowate i śpiewające - wirusy AI
egzotycznych ptaków nie były dotąd
stwierdzairć u ptaków trzymanych w klatkach.

izolowane na caĘm świecie od dzikich i
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owywać aktywnośćw środowiskukurnika ptzez 5 tygodni,
niu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń,
ic}e oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na
środkideąrnfekcyĄne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka
towanie).
głównie drogą oddechową i pokarmową. Nąjbardziej
żródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni
ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodn5rm.
wirusa lnnoże następować również poptz'ez zanieczyszczoną
ściółkę,sprzęt i środkitransportu. Bardzo ważną rolę w

kontakt

paszę, wodę,
Ąaw6z,

tozptzestrzeniafiu wirusa grypy ptaków odgr5rwa człowiek, który poptaez
zanieczyszczonj ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może ptzyczynió się do

choroby.
zjadliwej grypy ptaków na terenie gospodarstwa utrrymującego drób (
o gospodarstwa komercyjne czy niekomerc5frne ) , skutkuje olbrąrmimi
zyrni
z odszkodowaniami , kosźami likwidacji, a także
stratami
^ńaz,an5rmi
wstrzymaniem
drobiu i produlćów z drobiu.
w szerzeniu się tej choroby może byó zakup ptaków od osób
Olbrzymim
nielegalnie
h zwietzęta np. na targowiskach.
Na dzień L2.04
1r. na terenie kraju potwierdzono 143 ogniska wysoce zjadliwej
grypy ptasiej
. Najtrudniejsza sytuacja epizooĘczna jest na terenie powiatu
kaliskiego w wQjewódńulie wielkopolskim oraz na terenie powiatu żrrromńskiego w
ieckim. Na terenie wojewódzbva Łódzkiego potwierdzono 5 ognisk
w powiecie sieradzkim. Choroba dotknęła następujące gatunki
,
ó'JyJ
i reprodukc5{ne, gęsi, kury nioski i hodowlane, indyki , brojlery
drobiu kaczl<t
kurze. Wys
w gospodarstwach komercyjnych jak i niekomercyjnych.
Z u:wag1 na
zagrożenie wystąpienia tej groźnej dla gospodarki narodowej choroby
na terenie
w
ach prąrpomina podstawowe zasady bioasekuracji gospodarstw
utrąrmujących
, mające na celu zabezpieczenie gospodarsbll przed wystąpieniem tej
grożnej choroby]w stadach drobiu, zavłarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa r
Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OL7r, w

a)
kt
b)

(Dz.U . z 2OI7 r, poz.7 22):

Y zakazz

dzikich ptaków

l,]rb

ów utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
taki,
teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, nxłłok
tus, ptaków łownych;

utrąrmywania drobiu w sposób ogranic zający jego kontald z dz1k<trniptakami,
lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrąrmywany drób
b) zgŁaszania do
Powiatowego
lub inne pt"k ], z wyłączeniem ptaków utrąrmywańych stale w pornieszczeniach
mieszkalnych,
c) utrąrmywani{ drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do
których dostęp mają dzllĄe ptaki,
d) przechourrva+ia paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzkfuni
ptakami oraz icĄ odchodami,
e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
a)

atowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25,96- 100 Skierniewice

wyłożenia mat deąmfekcyjnych przed wejściami i w5l'ściami z bud5mków inwentarskich,
w których jest u{rzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejśći w5l'śćz
tych bud5mków - w prTp)adku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie
f)

ez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest

odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronnego, przezr^aczonych do uąrtku
wyłącznte w danfm budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrryrnywany w

systemie be zwybie go,tryffl,
h) stosowania pr
zasad higieny
osobistej, w tym
przedkażdyrn
i| oczyszczania i
ich uzyciem,
j) powstrzymanih się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyĘ w
polowaniu na p9ki łowne, od wykonywartia cąmności ztxltązanych z obsługą drobiu,
k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji
zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku
pobierania paszy lub nieśności.

zakresu m

n

wow

lub

I

1) Zwiększonei śmiertelności;
2| Znaczącego Jpaaku pobierania paszy ody;
3) Objawów neJwowych takich jak : d wki, skręty szyi, parutiż nóg
4|
5)
6)
7| Nagłego spadku

nieśności.
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Zgodnie z

42

st. 1 usta
ptaków

wystąpienia
stanowi wy
po dokonaniu
posiadacz dro
o izolacji i
w
nawozow

w

(Dz. U 2O2O poz. I42I) zgłosz.enie podejrzenia
gospodarstwie jest obowią2kiem, którego niedopełnienie

- do czasu ptzybycia urzędowego lelła;rza weter5rnariizobowiązany jest do:
żr:nia w go spodarstwie wszystkich przebywaj ących tam ptaków;
się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa,
ścimięsa, zvłłok zvłierzący ch, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki,

ia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których
ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.
Weter5marii w Skierniewicach przypomina , iż zgodnie z obolńązując5rmi

znajdują
Powiatowy
przeplsaml praw
. kury,
i, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy,bażanĘ, strusie zabite lub
poddane bojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjtae or?z
. za pasze, sprzęt , który nie może zostać poddany deąrnfekcji przysługuje
artie ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie to nie przrysługuje
m.ln. w
braku spełnienia zasad bioasekuracji.
nie przysługuje odszkodowanie, a które ptzyczpiĘ się do szybkieJ
Osobom,
likwidacji
zakaźnej, wojewódzlĄ lekarz weter5marii, na wniosek powiatowego
Iekarzaweteryn
, rnoże przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

w
ptaków,
do
osób

z zaistniałą otaz nieprzewidyrvalną

sytuacją
dotyczącą urystępowania urysoce zjadliwej grypy
towy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach apeluje
uttzyrmujących
drób o przestrzeganie zasad
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