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Główny  Lekarz  Weterynarii  informuje,  że  w  dniu  31  grudnia  2019  r.  w  godzinach  popołudniowych
potwierdzono wystąpienie pierwszego w 2019 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w
gospodarstwie,  w którym utrzymywano 12089 indyków, na podstawie wyników badań otrzymanych z
krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego -
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Gospodarstwo,  w którym stwierdzono ognisko choroby,  znajduje się  w gminie Uścimów, w powiecie
lubartowskim, w województwie lubelskim. Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania
przewidziane  w  przypadku  wystąpienia  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  u  drobiu.   Główny  Lekarz
Weterynarii w dniu 31 grudnia 2019 r. poinformował Komisję Europejską o wystąpieniu wysoce zjadliwej
grypy ptaków za pośrednictwem systemu ADNS.

W dniu 31 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania
kryzysowego. W dniu 1 stycznia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego
w  sprawie  zwalczania  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (HPAI)  na  terenie  powiatów  lubartowskiego,
łęczyńskiego i parczewskiego. Zgodnie z wydanym rozporządzaniem określono obszar zapowietrzony i
zagrożony w promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska obejmujący:

obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
obejmujący następujące miejscowości w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim: Stary Uścimów,
Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia;
obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim o promieniu co najmniej 7
km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący:

a) w powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża,
Rudka Starościańska, Stara Jedlanka,
b) w powiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki,
Jamy,  Kolechowice,  Kolechowice  Folwark,  Kolechowice  Kolonia,  Rozkopaczew,  Rudka
Kijańska,
c) w powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń,
Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie,
d)  w  powiecie  parczewskim  w  gminie  Sosnowica  miejscowości:  Stary  Orzechów,  Nowy
Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Białka.

Ponadto, w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych otrzymano z   Państwowego Instytutu 



Weterynaryjnego  -  Państwowego  Instytutu  Badawczego  w  Puławach  wyniki  badań,  potwierdzające
wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w dwóch kolejnych gospodarstwach utrzymujących indyki na
terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim. 

Główny  Lekarz  Weterynarii  przypomina  wszystkim  hodowcom  drobiu  o  konieczności  zachowania
szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć następujące
środki bezpieczeństwa biologicznego:

zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym
dzikiego ptactwa;
zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni
zgłaszać do odpowiednich osób i  instytucji  (lekarz weterynarii  prywatnej  praktyki,  powiatowy lekarz
weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.


