
INFORMACJA DLA HODOWCOW DROBIU

W zwi^zku z zagrozeniem wyst^pienia wysoce zjadliwej grypy ptakow w

Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywac szczegoln^ ostroznosc i

stosowac odpowiednie srodki bioasekuracji minimalizuj^ce

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptakow do

gospodarstwa, w szczegolnosci:

1. Przetrzymywac drob na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem
uniemozliwienia kontaktow z dzikim ptactwem;

2. Przechowywac pasze w pomieszczeniach zamknietych lub pod szczelnym
przykryciem, uiiiemozliwiajacym kontakt z dzikim ptactwern;

3. Karmic i poic drob w pomieszczeniach zamknietych, do ktorych nie maja
dostepu ptaki dzikie;

4. Stosowac w gospodarstwie odziez i obuwie ochronne oraz po kazdym kontakcie z
drobiem lub dzikimi ptakami umyc rece woda z mydlem;

5. Stosowac maty dezynfekcyjne w wejsciach i wyjsciach z budynkow,
w ktorych utrzymywrany jest drob.

Hodowco !!!
Pamietaj o zglaszaniu niezwlocznie do odpowiednich osob

i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wojt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystapienia choroby zakaznej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI) u drobiu

Zwi^kszona srniertelnosc; znacz^cy spadek pobierania paszy i wody; objawy ncrwowe;
drgawki, skr^t szyi, paraliz nog i skrzydel, niezbornosc ruchow; dusznosci, sinica
wybroczyny, biegunki, nagly spadek niesnosci



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

Nie karm drobiu na zewn^trz
budvnkow inwentarskich.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
mozlivvosci swobodnego poruszania
sie po otwartym wybiegu.

Nie wykor/ystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiornikow, do
ktorych maja dost^p dzikie ptaki.

Po kazdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj r^ce wodq
z mvdtem.

Stosuj maty dezynfekcyjne
>v wejsciach i wyjsciach
z budvnkow, w ktorych
utrzymy>vany jest drob oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarst\va.

Zabezpiecz budynki,
w ktorych utrzymywany
jest drob oraz pasze przed
dostepem zwierz^t
dzikich, w tym ptakow.

W przypadku wykonywania
czynnosci z\viazanych z obstuga
drobiu stosuj odziez i obuwie
ochronne prze/naczone
wyt^cznie do tego celu.

Obsenvuj stan zdrowia ptakow.
O wszelkich niepokoj^cych
objawach natychmiast
powiadom lekar/a weterynarii.


