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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, 2e na podstawie wynik6w badari
otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptak6w, tj. Paristwowego Instytutu
Weterynaryjnego - Paristwowego Instlrtutu Badawczego w Pulawach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3
stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska
w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptak6w (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.
Wojew6dztwo lubelskie:

Ogniska

nr 1-3 z 2019 roku oraz nr

I z 2020 roku zostaly wyznaczone w czterech gospodarstwach

polo2onych w miejscowoSci Stary UScim6w,
indyk6w, 20 600 indyk6w, 12 900 perlic.

Ognisko

w kt6rych rfirzymywano kolejno: 12 089 indyk6w, 9

nr 3 z 2020 roku zostalo luryznaczone w

miejscowoSci W6lka Orlowska

w

500

gospodarstwie

prowadzqcym hodowlg przyzagrodow4, w kt6rym utrzymywano 36 sztuk drobiu rohnych gatunk6w (kury,
kaczki, gotgbie)
Ognisko rr 4 z 2020 roku zostalo wyznaczorre w miejscowoSci Olchowiec Kolonia w gospodarstwie
prowadz1cym hodowlg prryzagrodowQ, w kt6rym utrzymywano 43 sztuki drobiu r62nych gatunk6w (kury,
kaczki, ggsi).
Woj ew6dztwo wielkopolskie

:

Ognisko nr 2 22020 r. zostalo luryznaczone w miejscowoSci Topola Osiedle w gospodarstwie, w kt6rym
utrzymywano 36 069 kur niosek.

W zwi4zku z powyiszym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przekantje informacje
o konieczno6ci zachowania szczeg6lnej ostroinoSci i odpowiednich Srodk6w bioasekuracji przy
obslugiwaniu drobiu, minimalizuj4cych ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptak6w do gospodarstwa.
Wymagania dla hodowc6w drobiu zawarte sQ w rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie zarzydzenia Srodk6w zwiqzanych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak6w z dnia
4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 22017r.po2.722).
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W ramach podejmowanych dziatafi hodowcy drobiu powinni:

Zabezpieczy6 budynki, w kt6rych utrzymywany jest dr6b przed dostgpem dzikich zwierzqt, w tym
dzikiego ptactwa.
Zabezpieczyd paszg i firod\a wody przed dostgpem dzikiego ptactwa.

Zabezpieczy6 slomg, kt6ra bgdzie wykorzystywana w chowie Sci6lkowym przed dostgpem
dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamknigtych pomieszczeniach, zadaszenie itp.).

Dokonywa6 przeglqdu wszelkich polqczeh

i rur (silosy paszowe) pod k4tem obecno6ci

zanieczyszczert np. odchodami dzikich ptak6w.

Eliminowa6 wszelkie moZliwe do usunigcia nieszczelno6ci budynk6w inwentarskich (siatki
w oknach i otworach, zabezpieczenie komin6w wentylacyjnych).
W miarg mo2liwoSci powstrzymywa6 sig od tworzenia sztucznych zbiornik6w wodnych na terenie
a
a
a
a
a

gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczy| istniej4ce przez dostgpem dzikiego ptactwa.
Powstrzymywa6 sig od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki)

Nie karmid i nie poi6 drobiu nazewn1trz budynk6w inwentarskich.
Stosowa6 w gospodarstwie odzieZ i obuwie ochron:re przezrLaczone wyl4cznie do obsfugi drobiu;
Stosowa6 maty dezynfekcyjne przy wej6ciach do budynk6w, w kt6rych ttrzymywanyjest dr6b.
Zglasza6 przvpadki podeirzenia chorobv zakainei drobiu odpowiednim iednostkom
(lekarzowi wetervnarii. w6itowi/burmistrzowi/prezvdentowi miasta).
Ponadto

w przypadku gdy do gospodarstwa maj4 dostgp osoby poluj4ce na dzikie ptactwo, nale?y

pamigta6, aby wszelka obr6bka upolowanych zwieruqt odbywala sig w bezpiecznej odlegloSci od zabudowari

hodowlanych, a wszelki sprzgt i odzie?zostaly poddane wlaSciwym zabiegom higienicznym.
Zgodnie z $ 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
zarzydzenia $rodk6w zwiqzanych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak6w z dnia 4 kwietnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 722) w zwi1zku z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak6w wywolanej wirusem

grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazuie sie zslaszanie do
powiatowego lekarza wetervnarii mieisc. w kt6rvch iest utrzvmvwanv dr6b lub inne ntaki.
z wvlaczeniem ptak6w utrzymvwanych stale w pomieszczeniach mieszkalnvch.
Zgloszenia pisemne bgd4 przyjmowane

w

Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

w Nowym Targu

o6. Bereki 19,34-400 Nowy Targ lub adresem e-mail: sekretariat@piwnowytarg.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu prosi o rozpowszechnienie w6r6d hodowc6w drobiu
w zwyczajowo przyjgty spos6b wy2ej wymienionej informacji.
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