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Na polecenie Głównego Lekatza Weterynarii Powiatołvy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach uprzejrnie informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Zywności(EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka vrystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków w nlliązkl) ze stwierdzeniem w ostatnim czasie
nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. (link
).

Region ten jest zrrarryrrrjesiennym szlakiem migracji dzlkiego ptactwa wodnego do
Europy, co sprzyj a ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w
tym w Polsce.
Z opracowanej przez Panstwowy Instytut Weterynaryjny Panstwowy
Instytut Badawczy w Puławach analizy sytuacji epizootycznej w zakresie HPAI na
podstawie bieżącej sytuacji w Centralnej Azji wynika, że ryzyko wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za

wysokie.
W miesiącach póżnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniubr. na terytorium
Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzikow
ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u
dzikiego ptactwa (kaczkt i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do
krajowych laboratoriów referencyjnych d". grypy ptaków wynika, ze kiedv HPAI

W zuriry,ku z povuyższym, Powiatowy Lekatz Weterynarii w Skierniewicach
przypomina o obowiązujących środkachbioasekuracji określonych w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OI7r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
tel.: (46)

ul. Miedniewicka 25,96- 100 Skrernlewlce
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w sprawie zatządzenia środków związanych z wystąpieniem wy§oce zjadliwe,
grypy ptaków (Dz. U. poz, 722|.
Na terytorium Polski:

.

zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,

do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymyvyany drób,

zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

.

tlakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt

z dzikimiptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników

wodnych, do których dostęp mają dzikię ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z
dzlkimi ptakami oraz ich odchodami,

i

pojenie drobiu oraz ptaków utrzym5rwanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

d) karmienie

e) wyłożeniemat dezynfekcyjnych przed wejściamii wyjściamiz budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejśći wyjśćz tych budynków - w przypadku ferm, w których drób

jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do

uzytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest
utrzyrnywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynnościmviazarue z obsługą drobiu zasad
higieny osobistej, w tym mycie rąkprzed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu
każdyrn ich użyciem,

i narzędzi

uźryvłanychdo obsługi drobiu przed

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności zuria3anych z obsługą
drobiu,

j) dokonyvanie

codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierajacej w szczególności informacje na temat liczby padłych
ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
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'k)

zgŁaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w
pomie szc zeniac}r mie szkalnych

Powiatowy Lekatz Weterynarii

w Skierniewicach rekomenduje

hodowcom

drobiu podjęcie wszelkich możliwych dzialań na tzecz wzmocnienia

bioasekrrracji w stadach drobiu.

W prrypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności,spadku
pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności,objawów nerwowych (drgawki,
skręty szyl,, paraliż nóg i skrzydeł, niezbornośćruchów), cz5r innych niepokojących
objawów, posiadacz drobiu powinien niezvłłocznie powiadomić powiatowego lekarza
weterynarii lub podmiot świadczącyusługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

W mviązku z obserwowaną niepokojącą sytuacjąepizootycznądotyczącąmozliwości
pojawienia się kolejnych ognisk HPAI na terenie kraju, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Skierniewicach prosi o rozptopagowanie powyższych informacji w
mvyczajowo przyjęty sposób.
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