
APEL
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu

W zwiazku z wystepowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptakow oraz
rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawic
zarzadzania srodkow zwi^zanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow wszystkim
osobum utrzymujqcym drob nakazuje si$:

r Odosobnienie drobiu w pomieszczeniach inwentarskich uniemozlwiajqcy kontakt
z ptactwem dzikim oraz innymi ptakami

^ Karmienie i pojenie tylko i wy^cznie w pomieszczeniach inwentarskich

> Zabezpieczenie paszy i wody przed dostepem dzikich ptakow

'f Wylozenie mat dezynfekcyjnych przed wcjsciami i wyjsciami z budynkmv
inwentarskich, w ktorych ulrzymywany jest drob oraz przed wjazdami i wyjazdami
/ gospodarstwa, w ktorym jest utrzymywany drob

'r Utrzymywanie mat dezynfekcyjnych w stanie zapcwniaj^cym skuteczne dziatanie
srodka dezynfekcyjnego

r Dokonywanie codziennego przegl^du stad drobiu wraz z prowadzeniem dokunientacji
zawierajtfcej w szczegolnosci informacje na tcmat Hczby padlych ptakow, spadku
pobierania paszy lub spadku niesnosci

r Oczyszczanie i odkazanie sprzetu i narzedzi uzywanych do obslugi drobiu przed
kazdym ich uzyciem

> Kazdorazowe mycie rqk przed i po obstudze drobiu

> Zglaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wlasciwemu dla miejsca wysyJki. co
najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym
przemieszczeniu

KA±DE GOSPODARSTWO I MIEJSCE, W KT6RYM UTRZYMYWANY JEST
DROB LUB INNE PTAKI NALE±Y ZGLOSlt DO POWIATOWEGO LEKARZA
WETERYMARII W WIELUNIU, UL. KOLEJOWA 63, 98-300 WIELUN,
TEL 43843 36 49, E-MAIL: WIELUN.PIW@WETGIW.GOV.PL W TRYBIE
NATYCHMIASTOWYM.



UWAGA! HPAI
ZASADY, KTORYCH NALEZY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY
GOSPpDARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKOW (HPAI)

Nie karm droh iu na zeunatrz
budynkow inwentarskich.

Po kazdym kontakcie
z drobiem lub dz ik imi
ptakami umyj r?cc woda
z m\.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
mozliwosci swobodnego poruszan ia
si? po otwartym wybiegu.

stosuj maty dezynfekcyjne
w wejsciach i wyjsciach
z budynkow, w ktdrych
utrzymywany j^t drob oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynk i .
w ktorych utrzymywany
jest drob oraz pas/e przed
dostcpem zwierz^t
dzikich, w tym ptakow.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiornikdw, do
ktorych maja dostep dzikie ptaki.

w
W przypadku wykonywania
czynnosci zwi^zanych z obsluga
drobiu stosuj odziez i obuwie
ochronne przeznaczone
\c do tego celu.

Obserwuj stan zdrowia ptakow,
O wszelkich niepokojacych
objawach natychmiast
powiadom lekarza weterynarii.


