INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
Gł ówny Lekarz Weterynarii informuje o wystę powaniu wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpił a dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce,
Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Buł garii, w Niemczech oraz na
Węgrzech.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną
ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest
utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe:
drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica,
wybroczyny, biegunki, nagł y spadek nieśności

UWAGA HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKÓW (HPAI)
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Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

o każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj ręce wodą
z mydłem.
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le. Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania
się po otwar m wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, do
których mają dostęp dzikie ptaki.

N
Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach
z budynków, w których
utrzymywany jest drób oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.
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Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany
jest drób oraz paszę przed
dostępem zwierząt
dzikich, w tym ptaków.
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W przypadku wykonywania
czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone
wyłącznie do tego celu.

O wszelkich niepokojących
objawach natychmiast
powiadom lekarza weterynarii.

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
-

zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;

-

stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary

administracyjne.

