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APEL do hodowców drobiu
W zwi?zku z wyst?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywo?anej wirusem grypy A
podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie do zapisów §1, ust.1 ,
pkt. 2b rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie
zarz?dzenia ?rodków zwi?zanych z wyst?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

nakazuje si?:
utrzymywanie drobiu w sposób ograniczaj?cy jego kontakt z dzikimi ptakami,
zg?aszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki, z wy??czeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych,
utrzymywanie drobiu w sposób wykluczaj?cy jego dost?p do zbiorników wodnych, do
których dost?p maj? dzikie ptaki,
przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczaj?cy przed kontaktem z dzikimi
ptakami oraz ich odchodami,
karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczaj?cy pasz? i wod? przed dost?pem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
wy?o?enie mat dezynfekcyjnych przed wej?ciami i wyj?ciami z budynków inwentarskich, w
których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniaj?cej zabezpieczenie wej?? i wyj?? z tych
budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie
bezwybiegowym,
stosowanie przez osoby wchodz?ce do budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzie?y ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do u?ytku
wy??cznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w
systemie bezwybiegowym,
stosowanie przez osoby wykonuj?ce czynno?ci zwi?zane z obs?ug? drobiu zasad higieny
osobistej, w tym mycie r?k przed wej?ciem do budynków inwentarskich,
oczyszczanie i odka?anie sprz?tu i narz?dzi u?ywanych do obs?ugi drobiu przed ka?dym
ich u?yciem,
powstrzymanie si? przez osoby, które w ci?gu ostatnich 72 godzin uczestniczy?y w
polowaniu na ptaki ?owne, od wykonywania czynno?ci zwi?zanych z obs?ug? drobiu,
dokonywanie codziennego przegl?du stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji
zawieraj?cej w szczególno?ci informacje na temat liczby pad?ych ptaków, spadku
pobierania paszy lub nie?no?ci.
Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
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