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ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKÓW (HPAl)
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Nic karm drobin na 7.C'wnqtn:
budynkó\\o- inwcntankich.

k.ai.t.ly m k o nt a kcie
z drobiem lub dz ik imi
ptakami um~j ręce w odą
7. m)'dlcm .

PO :l.o ~taw plotki "" pucznllC1;Qnych
dn tego celu pomieszczeniacb hel.
Hlożliwości s wobodaego po ru ~ 7.D,nia
się (lO

Ni~

7...... bCl.pil"C7. budynki
Slnsuj mat)' dezynrekcyjne
w wCj;'CiUl' h i \'łyjściach
z hudlnk6w. w któ,-,'ch
ulrl,ym )'wUn)' jest drób ora z
prl}' wja7.duch i wyj:;łld a ch
x ~usput.lar'Stw:.l .

w klórych lIłr/.)'m)"wHDY
jest <tró h nra7. pas'Lę- prLcd
dos l~pem 7. w;cr/..ą1

(bikich. w

ł)' m

ptakim',

otwort)'nI "'·ybiceu.

wykor7.ystuj du pojeniu
drobiu wml)' ze zbiornikó,",', do
których mIljOl dos'ęp dzikie pt-dki ,

\\' prL)'pacJku \\ykooywanla
C'1.)'nnwki :t.wi!f~~ln y ch 7. ohsluJ!oł
druhiu stus uj I xbi ~.t jobIlwi...
ochronne JU-l.c:tnlu.~l.OIlC
wyl:)l''Lnic do t~u cdu .

Obsen\' lIj stan zdrowia ptaków.

O wszelkich nicpokojllcych
objawach natychmiast
powiadom lek.:lrza weterynarii.

.....
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W

związku

z

zagrożeniem wystąpienia

Polsce hodowcy drobiu powinni
stosować

odpowiednie

wysoce zjadliwej grypy ptaków w

zachowywać szczególną ostrożność

środki

bioasekuracji

i

minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa, w

1.

2.

drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem
uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

Przetrzymywać

Przechowywać paszę

przykryciem,
3.

4.

Karmić

Stosować

i

poić

w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
kontakt z dzikim ptactwem;

uniemożliwiającym

drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie
dostępu ptaki dzikie;

w gospodarstwie

odzież

i obuwie ochronne oraz po

drobiem lub dzikimi ptakami
5.

szczególności:

Stosować

maty dezynfekcyjne w

umyć ręce wodą

wejściach

i

każdym

mają

kontakcie z

zmydlem;

wyjściach

z budynków,

w których utrzymywany jest drób.

Hodowco t!t
Pamiętaj

o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
Objawy kiiniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
Zwiększona śmiertelność; znaczący

drgawki, skręt szyi,
wybroczyny, biegunki,

u drobiu

spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe:
nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, SlilJCa,
spadek nieśności

paraliż
nagły

IłI.I"AI1

