
W'związku z wystąpieniem na terenie Województwa
Dolnośląskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków i drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu
APELUJE

do osób utrzymujących drób, ptaki ozdobne, gołębie o:
- odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie w zamkniętych obiektach
budowlanych lub w miejscach w których niemożliwyjest kontakt z drobiem i ptakami z
innego gospodarstwa oraz z patkami dzikimi,

- zgłaszanie przez osoby utrzymujące drób i inne ptaki do powiatowego

lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne

ptaki z podaniem ilości i gatunków utrzymywanych ptaków ( nie dotyczy

ptaków utrzymywanych w domu np. kanarki, papugi itp.) tel. 75 775 20 64

- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do
których dostęp mają ptaki dzikie,

- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie jej
odchodami ptaków dzikich i dostępem do niej ptaków dzikich,

- karmienie i pojenie ptaków utrzymywanych w gospodarstwie tak, aby do zadanej
karmy i wody nie miały dostępu ptaki dzikie,

- zaopatrzenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne i środki dezynfekcyjne,

- zadbanie o szczelność budynków inwentarskich poprzez uzupełnienie brakujących
szyb w otworach okiennych, sprawdzenie stanu drzwi do pomieszczeń inwentarskich,
uzupełnienie ubytków w ścianach budynków,

- wyłożenie przed wejściem do pomieszczeń w których utrzymywany jest drób i inne
ptaki mat dezynfekcyjnych,

- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego tylko do celów przeprowadzania prac w
pomieszczeniu inwentarskim, w którym utrzymywane są ptaki oraz należy pamiętać o
myciu i dezynfekcji rąk, praniu odzieży ochronnej używanej w gospodarstwie w
wysokiej temperaturze i stosowaniu środków dezynfekcyjnych,

- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed
każdym ich użyciem,

- do osób będących myśliwymi i polujących na ptaki dzikie o wstrzymanie się ze
wstępem do pomieszczeń z drobiem i innymi ptakami przez co najmniej 72 godziny od
czasu polowania oraz odkażenie odzieży i obuwia używanego na polowaniu,

- wstrzymanie się z wprowadzaniem do gospodarstwa ptaków z innych gospodarstw, w
szczególności ptaków o nieznanym miejscu pochodzenia,



- niezbierariie i przynoszenie na teren gospodarstwa ptaków dzikich, które wykazują
objawy chorobowe lub padłych ptaków (zgłosić takie zdarzenie do powiatowego lekarza
weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza),

- dokonywanie każdego dnia przeglądu stada a każde niepokojące zachowanie ptaków
lub ich padnięcia zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii
wolnej praktyki, wójta, burmistrza,

- niewprowadzanie na teren gospodarstwa i do budynków inwentarskich osób
postronnych, w szczególności jeżeli osoby te posiadają drób lub inne ptaki, są
myśliwymi lub posiadają stawy rybackie na których może zatrzymywać się dzikie
ptactwo wędrowne.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka.

Cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z
czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu.

Wszelkie zgłoszenia z teren u powiatu o padłych ptakach dzikich
zostaną przyjęte przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

a zwłoki ptaków zostaną przesłane do badań.
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