
PTASIA GRYPA – ważne informacje 

    W związku z wystąpieniem w grudniu 2019 i styczniu 2020 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu 
H5N8 u drobiu w województwie lubelskim i wielkopolskim Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu 
przypomina, że wszystkich hodowców drobiu (chów drobnotowarowy i chów towarowy) obowiązuje 
przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. 

Przypominamy więc hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracji). 

 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY 

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

• przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim 
ptactwem; 

• odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; 

• przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym 
przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim 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 nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; 

• po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; 

• używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; 

• osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych 
fermach drobiu. 

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI 

• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; 

• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem 
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. 

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 

• słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem 
dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); 

• należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności 
zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; 

• należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić 
siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); 

• nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a 
istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; 

• nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); 

• jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe 
owoce. 

Link do treści wspomnianego wyżej rozporządzenia skieruje Państwa na strony ISAP Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000722/O/D20170722.pdf 
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