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rv sprarvie zarządzenia środków związanych z wvstąpieniem wy§oce zjadlirvej grypv ptakórv

Na podstawie art.47ust. l ustawy zdnia ll marca ż0O4r. oochron.ie zdrowia zwięrzat oraz zwalczaniu chorób
zakażnychzwierząt (Dz. U. z20l4 r, poz. l539, z2015 r. poz.266i470 orazz2016 r. poz, l605) zarządza się, co nastę_
puje:

§ l. l. W związku z wystapielrienl w)/soce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 iH7, na
terytoriunl Rzeczypospo l itej Polskiej :

l ) zakazuje sie:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp ma.ią dzikie
ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptakórł, lub tusz
ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatorł,ego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
z wy łączeniem ptaków utrzymywanych stalę w pomieszczen iach m ieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego_ dostęp do zbiorników wodnych, do których dostep mają dzikie
ptaki,

d) przechowl,wanie paszy dla ptaków wsposób zabezpieczający przed kontaktem zd,zikimi ptakami oraz ich od-
chodan-ri,

e) karmienie i pojenie drobitr oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczajacy paszę i wodę przed
dostępenr dzikich ptaków oraz ich odchodami,

0 wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inlł,entarskich, rv których jest utrzy-
mywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm,
w których drób jest utrzym,vwany w systemie bezwybiegowym,

c) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwęntarskich, w których jest utrzymyrvany drób, odzieĄ
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przęznaczonych do uĄtku rvyłącznie rł,danym budynku * w przypadku
ferm, rv których drób jest utrzymywany w systenrie bezwybiegowym,
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h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasael higieny osobistej, w tym nrycie
rąk przed rvejściem do bLrdynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdynl iclr uĄcienr,

j) powstrzymanie się przez osoby, które rv ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polorvaniu na ptaki łorvne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonyrvanie codziennego przeglądu stad drobiu wfaz z prowadzeni€n1 dokunlentacj i zawierającej
lł,szczególnoŚci irrfornlacje na temat liczby padłych ptaków, spadl(u pobierania paszry lub nieśności.

2. Posiadacz drobiu zarł,iadamia ofgan Inspekcji Weterynaryjnej albo na.ibliższy podmiot świadczący usługi z zakresu
medycyny wetefynaryjnej o wl,stapienitr u drobiu następujących objawów klirricznych:

l) zwiększonej śmiertelności;

2) znaaząaęgo spadku pobielania paszy i wody;

3) objawów net,wowych takich jak: drgawki, skrę§ szyi, paraliż nóg i skrz-ydeł, niezborność ruchórł,;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyrr;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nięśności.

3.Dzierżawcy lub zarzadcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi lnspekcji Weteryrraryjnej albo najbliższemu
podnliotowi Ślviadczącemu usługi z zakręsu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich pta-
kórł,.

§2.Traci moc rozporządzenię Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 20grudnia 2016r. wsprawie zarządzęnia
środl<ów związanych z rłrystąpieniem wvsocę zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.209l).

§ 3, Rozporządzenie rvclrodzi w Ącie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


