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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PABIANICACH

Urzędy Miast iGmin
Powiatu Pabianickiego

- wszystkie

Nasz znak: PMet.z Z7912022

Powiatowy Lękarz Weterynarii w Pabianicach informuje z dniem a7 mĄa2022 rokuwesźo w życie
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2a22 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków .

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow wywołanej wirusem grypy A podtypu
H5 i H7, na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących
drob:

zakazuje się.

a) pojenia drobiu oraz ptaków ńrrymywanychprzez człowieka wodą ze zbtorników, w tym wod
powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym jest utrzymywany drob, zvvłok dzikich
ptakow lub tusz ptakow łownych,

nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposob wykluczający jego dostęp do zbiornikow wodnych, do ktorych
mają dostęp dzikie ptaki,

b) zg}aszanie do powiatowego lekarzaweterynarii miejsc, w ktorych jest utrzymywany drób lub
inne ptaki, zwyłączeniem ptakow utrzymywanych stale w pomieszczeniachmieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu, zwyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
T

d) pr"ect o*ywanie paszyi ściółki dla drobiu i ptakow utrzymywa nychprzezczłowieka w sposób
zabezpieczający tę paszę i ściołkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami orazich
odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu i ptakow utrzymywanychprzez człowieka w zamkniętym
pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpteczający paszę i wodę przeddostępem
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f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budyŃów,

g) PowstrzYmanie się Przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu
na Ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych zutrzymywaniem drobiu,

h) dokonYwanie codziennego przeglądu.stad drobiu oraz prowa dzeniedokumenta cji zawierającej
informacje o wystąpieniu objawow klinicznych, o który"ń *o*u w ust. 3.

W gosPodafstwach utrrymających drób prowadzącyłh działalnośó nadzorowaną, ponadto
nakazuje się

w PrzYPadku wYstąPienia zagrożenia epizooĘ§znego - wyposazenie takiego gospodarstwa w maty
dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej mozliwośc ich wyłozenia przed.

a) wejŚciami do budynków inwentarskich i wyjściami ztychbudynkow albo zastosowanie w tym
gosPodarstwie innYch romviązahtechnicznych pozwalających ni o"ryrr"zenie iodkazenie obuwia
przed wejściami do takich budynkow i wyjściami znich,

b) wjazdami do tego gospodarstwaiwyjazdami zniego albo zainstalowanie w tym gospodarstwie
niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję koł pojazŹów
wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego v,ryjeżdzających

- PrZY czYm szerokoŚĆ tych mat albo niecek nie powinna być mniejs za niż szerokość wjazdów do
tego gosPodarstwa iwyjazdów zniego, a ich dfugość - nie mniejsza niz obwod największego koła
środka transportu wjeżdżającego do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżającego;

3)stosowanie przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drob:

a) Środkow bezpieczehstwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego przeznaczonych do uzytku wyłączniew danym budynku,

b) oczyszczania i dezynfekcj i obuwia,

ocz1szczanre i odkazanie sprzętu i narzędzi używanychdo utrzymywania drobiu przedkazdym ich
uzYciem, a jeżeli są uzywane wyłącznie w danym budynku - co najmni ej raz dziennie;

4) Prow.ad.zenie i .przechowywanie w tym gospodarst wie przezrok dokumentacji dotyczącej zakupu,
PrzYjęciai zużYcia Środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacjii dózynfekcji 

'

oraz datY Padnięcia zlvierząt iltczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia;

5) wdrozenie Procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurnikow i
miejsc Przechowywania paszy i ściołki oraz przęprowadzania deratyzacji idezynsekcji;

,{

6) Prowa0zenie rejestru środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktow
ubocznych pochodzenia zvvterzęcego w rozumieniu art. 3 pkt I w związl<u z arl.Zust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady $rE) nr I069l20a9 z dnia21 pńdziernika 2009
r. okeŚlającego przepisy sanitarne dotyczące produktow ubocznych pochodzenia mvienęcego i
ProduktowPochodnych,nieprzeznaczonych do spozycia przezludzi, i uchylającego rozporiądzenie
OrE) nr 17]412002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodz enii ,wierię".go) (Di. Urz.
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UE L 300 z 14 .lI .2009" str. 1 , z późn. zm.2)) wjeżdżających na teren tego gospodarst wa oraz
rejestru wejść osob do pomieszczeń, w ktorych jest utrzymywany drob;

7) wyposazenie tego gospodarstwa w przeznaczony wyłącznie do uzytku przezto gospodarstwo
kontener do przetrzymywania zwłok padłego drobiu lub wydzielenie w tym gospodarstwie
pomieszczeniaprzeznaczonego v,ryłącznie do przetrzymywania takich zwłok; ten kontener i to
pomieszczenie zabezptecza się przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich;

8) usuwanie padłego drobiu do kontenera lub pomieszczeniaprzeznaczonych do przetrzymywania
zwłok padłego drobiu - nię rzadziej niż raz dziennie;

9) wyposazenie tego gospodarstwa w środki odkażające w ilości umożliwiaj ącejbieżącą
dezynfekcję co najmniej przez7 dni oraz utrzymywanie mat dezynfekcyjnych albo niecek
dezynfekcyjnych lub innych urządzeh zapewniających dezynfekcję w stanie zapewniającym
skuteczność uzytego środka odkazającego;

10) zabezpieczenie znajdujących się na terenie tego gospodarstwa zbiornikow wodnych przed
dostępem ptakow wolno zyjących;

11) utrzymywanie czystości i porządku wokoł budynkow inwentarskich oraz miejsc, w których są
przechowywane pasza i ściołka, w tym regularne wykaszanie roślinności iuprzątanie pozostałości
paszi ściółki;

12) wyposazenie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:

a) składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób nieupowaznionych,

b) składowania obornika, paszy i ściołki,

c) przetrzymywania produktow leczniczychweterynaryjnych, w ktorych zapewnia się warunki
gwarantujące niezmieniony stan tych produktów, zabezpieczone przed dostępem osób
nieupowaznionych;

13) posiadanie - w przypadku gdy w tym gospodarstwie utrzymuje się więcej niż 350 sźuk drobiu
średniorocznie - planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji tego gospodarstwa,
obejmuj ącego co najmniej :

a) ustanowienie "czystych" i "brudnych" stref dla osob wykonujących czynności zlviązane z
utrzymywaniem drobiu,

b) ustanowienie rozwiązah dotyczących sposobu wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu, pasz,
ściołki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urząózeń wykorzystywanych w chowie i hodowli
drobiu, ł

c) procedury dotyczące czyszczeniai dezynfekcji pomie szczeh,środkow transportu i wyposazenia
or az higteny o s ob wykonuj ący ch czynno ści mviązane z utr zy mywani em drob iu,

d) procedury w zakresie rwalczania szkodników,
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e) ustanowienie rozwiązah mających na celu rozdzielenie poszczególnych stad drobiu
utrzymywanych w tym gospodarstwie oraz uniknięcie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu
utr zy myw ane go drob iu z p ro duktam i ub o cz nymi p o cho d zenia zlvierzęc e g o .

3. Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo nĄbliższy
podmiot świadczący usługi z zaŁ,resu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu
następujących obj awow klinicznych :

1) nviększonej śmiertelności;

2) spadku pobierania paszy i wody;

3) objawow nerwowych, takich jak. drgawki, skręty szyi, paraliż nog i skrzydeł lub niezbornośc
ruchow;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

Powiatowy Lękarz Weterynarii w Pabianicach prosi o rozpropagowanie powyzszych informacji
wśrod hodowców drobiu.

Jednocześnie PLW w Pabianicach informuje że omówienie zasad bioasekuraĄiznĄdule sie na
stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem zasady bioasekuracji.

ala wiadomości:

Urząd Gminy Dłutów
Urząd Gminy Dobroń
Urząd Gminy Ksawerów
Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk
Urząd Gminy Pabianice
Urząd Miasta Konstantynów Ł.
Urząd Miasta Pabianice
aJa

.a,

z upowużnieniu

Powiutowego Lekorzu Weterynurii

w pubiunicuch

lłh. wet. Moniha ątha
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