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Wirus wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest grozny dla

ludzi, ale jest bardzoszkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Gtowna przyczyna rozprzestrzeniania sie wirusa grypy ptakow H5N8 53 zarazone dzikie

ptaki. Niestety przyczynq bywa tez cztowiek i dlatego przypominamy o podstawowych

zasadach post9powania.

Nalezy bezwzgledne przestrzegac zasady bioasekuracji:

zabezpieczyc pasze przed dostepem zwierzat dzikich;

nie karmic drobiu na zewnatrz budynkow, w ktorych drob jest ulrzymywany;

nie poic drobiu oraz ptakow utrzymywanych przez czlowieka wodq ze zbiornikow,

do ktorych dost^p majq dzikie ptaki;

stosowac w gospodarstwie odziez i obuwie ochronne oraz po kazdym kontakcie

z drobiem lub dzikimi ptakami umyc rccc woda z mydtcm;

stosowac maty dczynfekcyjnc w wejsciach i wyjsciach z budynkow, w ktorych

utrzymywany jest drob;

przetrzymywac drob w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez mozliwosci

swobodnego poruszania sie po otwartym wybiegu.

Przypominamy tez, ze za brak stosowania zasad bioasekuracji beda naktadane kary

administracyjne.



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

Nie karm drobiu na zewnqtrz
budynkow inwentarskich.

*o kazdym kontakcie
z drobiem tub dzikimi
ptakami umyj r^ce wodq
z mydlem.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego cclu pomieszczeniach bez
mozliwosci swobodnego poruszania
si$ po otwartym wybiegu.

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejsciach i wyjsciach
z budynkow, w ktorych
utrzymywany jest drob oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki,
w ktorych utrzymywany
jest drob oraz pas/c przed
dost^pem zwierz^t
d/ikich, w tym ptakow.

Nie wykorzj'stuj do pojenia
drobiu wody ze zbiornikow, do
ktorych majq dost^p dzikie ptaki.

F

\ przypadku wykonywania
czynnosci zwiqzanych z obsluga
drobiu stosuj odziez i obuwie
ochronne przeznaczone
wylijcznie do tego celu.

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


