Piotrków Tryb., dnia 9 kwietnia 2O27t.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PIOTRKOWIE TRYBLINALS KI M

Hodowcy drobiu
na terenie powiatu piotrkowskiego
_ w§Zyscy -

Nasz znak: Z. 5I0I l l2l202r

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptakóu, (HPAI), podtypu H5N8

jest bardzo szkodliwy dla

gospodarki

i

niebezpieczny

-

nie jest groźny dla ludzi, ale

dla Waszych

gospodarstw.

Główną przyczynąrozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 sązarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowlęk. W związku z powyzszym Powiatowy Lekarz Weterynarii

r,v

Piotrkowie Trybunalskim przypomina o podstawowych zasadach postępowania.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCOW DROBIU - CHOW PRZY_
ZAGRODOWY

.
o
.
.
o
o
o

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu
ptaki dzikie;
przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemozliwienia kontaktow z dzlkim ptactwem;
odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dztktm ptactwem;
unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa
(głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej
zaobserwowanego spadku nieśnościlub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po kazdym kontakcię z drobienr lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, u1. Rzemieślnicza 26,
97-300 Piotrków Trybunalski, tei.: 44 646 44 04,646 53 7I fax:44 646
piotrkowtr. miw(ł)wetgiw, gov. pl, www. piwpiotrkow, pl

51 77

\
t

.
o

używanle odzieży ochronnej oraz obuwia ochronne go przy czynnościa ch zwtązanych z obsługą drobiu;
osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodo\\ym, aby nie byly zatrudtliane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCOW GOŁĘBI

.
o

karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem
uni emo z1 iwiaj ącym kontakt z dzlkim ptactr,ł,e m.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTOW DROBIU

o
.
o

przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem
ograniczenia kontaktu z dzlklm ptactwem;

karmienie i pojenie drobiu w,pomieszczeniach zamkniętych. do których nie mają dostępu
ptaki dzikie;

zieloŃi

stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wyso-

kiego ryzyka zanteczyszczęnia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptakow dzikich;

o
o
o
.
.
o
.

szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, atakżę unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (główni ę ze zbtorników wodnych i rzek);

ograniczenle pTzemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w
ktorych przechowywana jest karma dla zlł,ierząt a obiektami, w których bytuje drób;
rozłożęnie przed wejściamido budynków. gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych
środkiem dezynfekcyj nym ;

wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza dztałaniami koniecznymi np.
dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeżni Iub przez zakład utylizacyjny;
obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
rozłożęnie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

v{wanie odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronne go przy czynnościa ch związanych z obsługą drobiu;

.
o

wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściemdo obiektów, w których utrzymuje się drób;
brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
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DODATKOWE ZALECENIA GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII

'

Słomę, która będzie wYkorzystywana w chowię ściółkowym
naleĘ zabezpieczyć przed do_
stępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych

pomieszc zeniach, zadaszyć itp.);

naleT regularnie Przeglądac wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe)
pod kątem obecno-

'

ścizanieczy szczęń np. o dcho dami dzi

'

ki ch ptakó w;

nalezY eliminowaĆ wszelkie możliwe do usunięc ia nieszczelności
budynków inwentarskich
(umieścićsiatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy
wentylac}jne);

o

nie naleĄ tworzYĆ sńucznYchzbiorników wodnych na terenie gospodarstwa
(np. oczka
wodne), a istniejące naleĘ zabezpieczyc przed dostępem
dzikiego ptactwa;

'
o

nie naleŻY dokarmiaĆ dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa
(usunąć karmniki);
jeŻeli na terenie gosPodarstwa znajdują
się drzewa owocowe należyjak najczęściej usuwać
opadłe owoce.

o

naleŻY nięzwłocznie zgłaszac kazdy przypadek podejrzenia
wystąpienia choroby zakaźnej
drobiu (nP, nagłY sPadek nieŚności; nagłe zwiększone padnięcia
drobiu) do powiatowego

Lękarza Weterynarii

PowiatowY Lękarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
informuje, iz nieprzest rzeganie
wYmienionYch wYŻej za.lecęń moze powodować wzróst
zagrożeniagrypą piakow. Jednocześnie
Zwraca uwagę, iŻ zabrak stosowania uryżęj wymienionych*zasad
uióusln.ucji będą nakładane kary
administracyjne.
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