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Komunikat Gtownego Lekarza Weterynarii w sprawie wysta_pienia ogniska wysoce zjadliwej
grypy ptakow podtypu H5N8 w wojewodztwie podkarpackim - pigteqo ogniska HPAI w 2016r.
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Gtowny Lekan Weterynarii inforrnujc, ze w dniu 18 grudnla 2016 r., w godzlnach wleczornych, potwierdzono wystapienie pi^tego ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptakow podtypu H5NB. w gospodarstwle przyzagrodowym, w ktbrym utrzymywane byly 72 sztukl drobiu roznych gatunkow, tj. kury,
w tym kury ozdobne, kaczki I perllczki. Gospodarstwo, w ktorym stwierdzono ognlsko choroby potozone Jest w gminle Przemysl (|jowi.it przemyski,
wojewodztwo podkarpackle).

Badanie laboratoryjne probek pobranych od ptakow z tego gospodarstwa, zostato wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy
ptakow w Panstwowym Instytucle Weterynaryjnym - Paiistwowym Instytucle Badawczym w Pulawach.

Sluzby weterynaryjne wdrazaja w ww. gospodarstwle wszystkie procedury zwalczania, przewldzlane w przypadku wysta.plenia wysoce zjadliwej grypy
ptakow u drobiu.

gospodarstwa, w tym w szczegolno£cl:

wykonywanla czynno^cl zwlqzanych z obsluga ptakbw;
• stosowanie mat dezynfekcyjnych w wcj-.i I.K h do budynkbw, w Hoi yi h utrzymywany jest drob.

Ponadto GJdwny Lekarz Weterynarii przypomina

ie zgodnie z obowiazujacym prawem, w celu umozliwienia szybkiej reakcji sluzb weterynaryjnych na ewentualne wystapienie choroby oraz
zapobieienie jej dalszemu rozprzestrzenianiu si^, hodowcy powinni zgtaszac do odpowiednlch osob I Instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki,
powiatowy lekarz weterynarii, wojt/burmistrz/prezydent miasta) kazde podejrzenie wyst^pienia choroby zakaznej u drobiu, w tym rdwniez tego, ktore
moze nasuwatf podejrzenie wystqpienia wysoce zjadliwej grypy ptakow.

W szczegolnosci niepokoj hodowcow powinny wzbudzic nastepuj^ce okolicznosci ) objawy u ptakow:

' zwiekszone padniecia ptakow w gospodarstwie;

- spadek dxiennej produkcj! jaj;

- spadek przyjecia paszy lub wody;

- objawy kllnlczne u ptakow: drgawki, skr^ty szyi, paraliz nog I skrzydel, niezborno^c ruchow, dusznosc, slnica, wybroczyny, biegunka.
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