
GtOWNY INSPEKTORATWETERYNARIf

ul. Wspolna 30
00-930 Warszawa
tef: 22 623 20 89 ( fax: 22 623 14 08 f e-mail: wet@wetgiw_gov.pl

Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarji w sprawie wystapienia w Polsce szostego,
siodmego i dsmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI)
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Gtowny Lekarz Weterynarii informuje, ze w dniu 20 grudnia 2016 r., w godzlnach popotudnlowych. potwierdzono wystaplenle szostego i siodmego
ognlska wysoce zjadliwej grypy ptakow podtypu H5N8 w 2 gospodarstwach, w ktorych utrzymywane byry odpowiednio: ok. 66OO I 110OO sztuk
indykow. Ognlska zlokalizowane 53 w gminle Deszczno, powiat gorzowskl w wojewodztwle lubusklm.

Jednoczesnle w dnlu 20 grudnia 2016r. w godzlnach wleczornych zostalo potwlerdzone wystapienle osmego ognlska wysoce zjadliwej grypy ptakow
podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym llczqcym ok. 20 sztuk droblu (kur I Indykow). Gmlnle Ksl^i Wlekl, powiat miechowskl, wojewodztwo
matopolskle.

Badanla laboratoryjne prbbek pobranych od ptakow z ww. gospodarstw. zostaly wykonane w krajowym laboratorlum referencyjnym ds. grypy ptakow
w Paristwowym Instytucie Weterynaryjnyrn - Paristwowym Instytucle Badawczym w Pulawach.

Sluiby weterynaryjno wdrazaja w ww. gospodarstwach wszystkie procedury zwalczanla, przewldzlane w przypadku wystqplenla wysoce zjadliwej
grypy ptakow u droblu.

gospodarstwa, w tyin w szczeg6lnosci
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wykonywania czynno^cl zwiazanych z obsiuga ptak6w;

• stosowanie mat dezynfekcyjnych w wej^ciach do budynkow, w ktdrych utrzymywany jest drob.

Ponadto Gtownv LeJ;arz Vyeterynarii przyppmina

ze zgodnie z obowiazujacym prawem, w celu umozliwienia szybkiej reakcjl sluzb weterynaryjnych na ewentualne wystqpienie choroby araz
zapobiezenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu si^, hOJlowcV-DDWlnni zglaszac do odnowigdnich osob i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki,
powiatowy lekarz weterytiaril, wojt/burmlstrz/prezydent miasta) kazde podejrzenie wystapienia choroby zakaznej u drobiu, w tym rowniei tego, ktdre
moze nasuwac podejrzenie wystqpienia wysoce zjadliwej grypy ptakow.

W szczegolnoscl niepokoj hodowcow powinny wzbudzic nastqpujace okolieznosci I objawy u ptakow:

- zwiekszone padniecia ptakow w gospodarstwie;

- spadek dziennej produkcji jaj;

- spadck przyjecla paszy lub wody;

- objawy klinkzne u ptakow: drgawkl, skrety szyi, paraliz nog I skrzydef, nlezbornosc ruchow, dusznosc, slnlca, wybroczyny, blegunka.
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