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PTASIA GRYPA

ROLNIKU !!!

W zwi^zku z wystqpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 w Polsce
oraz pojawianiem si? nowych ognisk u drobiu na terenie niektorych wojewddztw a takze
wysoce prawdopodobn^_ mozliwo^ci£(. powstania kolejnych przypadkow choroby w^rdd
ptactwa, apeluje si? o zachowanie daleko id^cej ostromo^ci polegaj^cej na:

zakazie przemieszczania drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii:
zakazie pojenia drobiu wod^ ze zbiomikow, do ktdrych dost?p maj^ dzikie ptaki;
zakazie wnoszenie na teren gospodarstwa, w ktorym utrzymywany jest drob, zwtok
dzikich ptakow lub tusz ptakow iownych;
zakazie sprzedazy drobiu i innych ptak6w na targowisku;
nakazie zamkni?cia drobiu w obiektach budowlanych, w sposob uniemozliwiajXcy
kontakt z innym drobiem i ptakami dzikimi;

•  nakazie zglaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktorych
utrzymywany jest dr6b lub inne ptaki, za wyj^tkiem ptakdw utrzymywanych na state
w pomieszczeniach mieszkalnych;

•  nakazie utrzymywania drobiu w sposob wykluczaj^cy jego dost?p do zbiomikow
wodnych, do ktorycli dost?p majq. dzikie ptaki;

•  nakazie przectiowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposob
zabezpieczaj^cy przed dost?pem ptakow dzikicti;

•  nakazie zglaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najblizszej lecznicy dla
zwierz^t zachorowan drobiu, w szczegolno^ci wyst^ienia objawow nerwowych
i dusznosci oraz zwi?kszonej ̂miertelnosci w stadzie.

Powyzsze zakazy i nakazy oraz obowi^ek zgloszenia utrzymania drobiu dotycz^ wszystkich
wlascicieli ptakow, rbwniez prowadz^cych hodowl? na wlasne potrzeby oraz wlascicieli
gol?bi.

W zwi^ku z tym, ze zakazeniu mog^ ulec rdwniez ptaki dzikie przebywaj^ce na zbiomikach
wodnych i przemieszczaj^ce si?, zaleca si? ograniczenie spacerbw, w szczegoinosci ze
zwierz?tami, w miejsca bytowania ptakow wodnych, w celu niedopuszczenia do przeniesienia
choroby na stada hodowlane drobiu oraz wstrzymania si? od dokarmiania dzikiego ptactwa
wodnego, celem ograniczeniajego skupisk, ktore sprzyjaj^rozprzestrzenianiu si? choroby.

Wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest grainy dla czlowieka, powoduje jedynie
duze straty w hodowli drobiu.
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