Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku
o przestrzeganie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091)

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 28 grudnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) oraz występowaniem w Polsce kolejnych
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku w celu
zabezpieczenia powiatu giżyckiego przed wystąpieniem choroby, zwraca uwagę na bezwzględny
obowiązek przestrzegania zapisów w/w rozporządzenia, t.j.
•
•
•
•

1. Zakazów:
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków,
przechowywania, prezentacji i oferowania ptaków w celu sprzedaży na targowiskach,
pojenia drobiu oraz innych ptaków utrzymywanych przez ludzi wodą ze zbiorników, do
których mają dostęp ptaki dzikie,
wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób, zwłok lub tusz
ptaków dzikich.
2.
Nakazów:
odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt
z dzikimi ptakami,
zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku miejsc utrzymywania drobiu lub
innych ptaków (zgłoszenie gospodarstw utrzymujących ptaki na nr tel.: /87/ 428 24 96 lub
osobiście: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku, ul. Wilanowska 26, 11-500
Giżycko, pon-pt. od 7.00-15.00),
utrzymywania drobiu w sposób uniemożliwiający jego dostęp do zbiorników wodnych,
przechowywania paszy dla ptaków w sposób wykluczający kontakt z dzikimi ptakami i ich
odchodami,
karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich
ptaków,
wyłożenia mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do
budynków, w których utrzymywany jest drób,
stosowania odzieży ochronnej do obsługi ptaków w gospodarstwie,
stosowania przez osoby obsługujące drób zasad higieny osobistej, w tym częstego mycia rąk,
oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu,
dokonywania codziennego przeglądu drobiu pod kątem zmian w zachowaniu i niepokojących
objawów.
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W przypadku zauważenia u drobiu następujących objawów chorobowych:
•
•
•

zwiększonej śmiertelności
niechęci do jedzenia i picia
objawów nerwowych, jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność
ruchów

•
•
•

duszności
biegunki
spadku nieśności

należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do lekarza weterynarii, który świadczy usługi w zakresie
leczenia zwierząt lub do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku albo poinformować
burmistrza miasta/wójta gminy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku w oparciu o przeprowadzone dotychczas badania
naukowe informuje, że stwierdzany w Polsce wirus grypy ptaków nie powoduje zachorowań u
ludzi.

Równocześnie informujemy, że na Inspekcję Weterynaryjną nałożony został obowiązek
egzekwowania przestrzegania zapisów w/w rozporządzenia wraz z nakładaniem stosownych wysokich
kar administracyjnych (od 780 zł do ponad 5000 zł) w przypadkach niedostosowania się do jego
nakazów i zakazów.
Aktualnie na terenie powiatu giżyckiego przeprowadzane są tego typu kontrole.
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