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Poz. 722

R O / . P O R Z A D Z E N I E

MINISTRA R O L N I C T W A I R O Z W O J U WSl"

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarz^dzcnia srodkow zwiqzanych z wystapieniem wysocc zjadliwcj grypy ptaltow

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob
zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarzadza sie, co naste-
puje:

§ 1, 1. W zwiazku z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow wywotancj wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na
tcrytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakazuje sie:

a) pojcnia drobiu oraz ptakow utrzymywanych przez czJowieka woda ze zbiornikow, do ktorych dost^p inaj^ dzikie
ptaki,

b) wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, wktorym jest utrzymywany drob, zwlok dzikich ptakow lub tusz
ptakow lownych;

2) nakazujc sie:

a) utrzymywanie drobiu w sposob ograniczajacy jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgtaszanie do powiatowego lekarza wetcrynarii miejsc, w ktorych jest utrzymywany dr6b lub inne ptaki,
z wylaczeniem ptakow utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposob wykluczajacy jego dostep do zbiornikow wodnych, do ktorych dostep maj^ dzikie
ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptakow w sposob zabezpieczajacy przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich od-
chodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptakow utrzymywanych wniewoli w sposob zabezpieczajacy pasz^ i wod^ przed
dostcpem dzikich ptakow oraz ich odchodami,

f) wylozenie mat dezynfckcyjnych przed wejsciami i wyjsciami z budynkow inwentarskich, w ktorych jest utrzy-
mywany drub, w liczbie zapewniajacej zabezpieczcnic wejsc i wyjsc z tych budynkow - w przypadku ferm,
w ktorych drob jest utrzymywany w systemic bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzace do budynkow inwentarskich, w ktorych jest utrzymywany drub, odziczy
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do uzytku wy^cznie w danym budynku - w przypadku
ferm, w ktorych drob jest utrzymywany w systemic bezwybiegowym,
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h) slosowanie przez osoby wykonujace czynnosci zwiazanc z obsluga drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rak przed wejsciem do budynkow inwentarskicli,

i) oczyszczanie i odkazanie sprzetu i narzedzi uzywanych do obsfugi drobiu przed kazdym ich uzyciem,

j) powslrzymanie sie przcz osoby, ktore w ciagu ostatnich 72 godzin uczestniczyJy w polowaniu na ptaki lowne, od
wykonywania czynnosci zwi^zanych 7, obsfuga drobiu,

k) dokonywanie codziennego przegladu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumcntacji zawierajacej
w szczegolnosci informacje na temat liczby padrych ptakow, spadku pobierania paszy lub niesnosci.

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najblizszy podmiot swiadczacy uslugi z zakresu
mcdycyny Weterynaryjnej o wystapieniu u drobiu nast^pujacych objawow klinicznych:

1) zwiekszoncj smicrtclnosci;

2) znaczacego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawow nerwowych takich jak: drgawki, skrety szyi, parali^ nog i skrzydel, niezbornosc rucliow;

4) dusznosci;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) naglego spadku niesnosci.

3. Dzierzawcy lub zarzqdcy obwodow fowieckich zglas/^ija organowl Inspekcji Weterynaryjnej albo najblizszemu
podmiotowi swiadczqccmu ustugi z zakresu medycyny Weterynaryjnej przypadki zwiekszonej smiertelnosci dzikich pta-
kow.

§ 2. Traci moc rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarz^dzenia
srodkow zwiqzanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. poz. 2091).

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nastepujacym po dniu ogtoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


