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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach uprzejmie informuje, że z dniem 6
kwietnia 2OI7r. weszło w Ęcie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
kwietnia 2o1,7r. w sprawie zarządzenia środków związanvch z wvstąpieniem wvsoce
ziadliwei ervpv ptaków. (Dz.|] z 2OI7 r. poz.722).

Rozporządzerue powyŻsze uchyla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnta 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków zwiry,anych z wystąpieniem
Wysoce zjadliwej gr}apy ptaków. JEDNAK w zwIĄzKU z TRWAJĄCYM RYZYKIEM
POJAWIENIA SIĘ NA TERENIE KRAJU KOLĘINyCH pnzypłpxÓw złr<ezpŃ wrRuse
GRYPY PtłxÓw. pozostewrł oło pnwnp ocneurczpłrł . xrónp nnocĄ tpttłu
zAPoBIEc .

Ponizej zawarte są niektóre zwytycznychZAWARTYCH W NOWYM rozporząd,zertiu;
L| ZAK!łZz

o pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki,

. Wnoszenia i wwoŻenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób,
mvłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

2) NAI{AZ:
o utrzymywanie drobiu w sposób ograniczaiącv iego kontakt z dzikimi ptakami ,

. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki, zwyLączeniem ptaków utrzyrnywanych stale w pornieszczeniach
mieszkalnych,

e drobiu w b wvklucza doż w wodn
do ktorvch dostęp maią dzikie ptaki,

' Przechow),-wanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający ptzed, kontaktem z
dzikimi ptakami otaz ich odchodami,

rzed d dzikich otak
o wyłozenie mat deąrrrfekcy'nych przed wejściami i w5,jściami z budynków

inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w iiczbie zapewniającej
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zabezpteczenie wejść i wyJść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób
j est utrzymywany w systemie bezvrybiegow}.rn,

stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest

utrąrmywany drób, odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronnego, ptzezt|aczonych do

uąrtku wyhącznie w danym budynku _ w przypadku ferm, w których dró'o- jest

utrzymywany w systemie bezvirybiegowyffi ,

stosowanie przez osoby wykonujące cąrnności rwiazane z obsługą drobiu zasad

higreny osobistej, w t5rm mycie ra}<.przed wejściem do budynków inwentarskich ,

oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed

każdym ich uzyciem,
powstrzymanie się ptzez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestnicĄlłY w

polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności zwtazanych z obsługa drobiu,

dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wtaz z prowadzeniem

dokumentacji zawierającej w szczęgolności informacje na temat Iiczby padłYch

ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

następui ącvch obi awów klinicznvch :

1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki,
niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybrocąm;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności

skręty szyi, paraliż nóg i skizydeł,

W zultązku z obserwowanym bardzo duĘm zainteresowaniem
powyższym tematem, Powiatowy Lękarz Weterynarii w Skierniewicach Prosi o

r ozpr opagowanie powyższych informacj i w zuly czajow o przyjęW spo sób.

ZaŁą9zntk Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2O17r.

w sprawie zarządzenia środków związanvch z wvstąpieniem wvsoce ziadliwei ervpv
ptaków. {Dz. U z 2OI7 r, poz. 722)
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Warszawa, dnia 5 kwietnia 20117 r.

Poz.722

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU \MSI1)

zdnia4 kwiętnia 2017 r,

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wy§oce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art.47ust. 1 ustawy zdnia ll marca 2004t. oochronię zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakażrrycizwierząt (Dz. U. z20l4r. poz. 1539, z2015 r. poz.266 i470 oraz z2016 r. poz, 1605) zatządza się, co nastę-

puje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieńeln wysoce zjadliwej grypy ptaków wylvołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

1) zakazuje się

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymy,rvanychprzez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie

ptaki,

b) wnoszęnia i wwożenia na tęren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz

ptaków łownych;

ż) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczającyjego kontakt z dzlkimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymy,łvany drób lub inne Ptaki,

z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stalę w pomie szczeniach mieszkalnych,

c) utrzymyvanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiomików wodnych, do których dostęp mają dzikie

ptaki,

d) przechowylvanie paszy dla ptaków w sposób zńezpteczający przed kontaktęm z dzikimi ptakami oraz ich od-

chodami,

ę) karmięnie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymylvanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed

dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

0 wyłozenie mat dezylfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzy-' 
mylvany drób, wliczbie zapewnlającej zabezpieczęnie wejść iwyjść ztych budyŃów - wprzypadku ferrrr,

w których drób jest utrzynylvany w systenrie bezwybiegowyrr,

c) stosowanię przez osoby wchodzące do budynków inwęntarskich, wktórych jest utrzy.nywany drób, odzleży

ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaazonych do uzltku vyłącznie wdan}łrn budynku - wprzlpadku

fem, w których drób jest utrzymyłvany w systemie bezwybiegowym,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi kieruje działęm adrninistracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

prezęsa Rady Ministrów z dnia I7 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Dz, U. poz" 1906).
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h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności zwlązane z obsfugą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

l,) oczyszczanie i odkazanie sprzętu i narzędzi uzyrłanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez o§oby, które w ciągu ostatnich 72 godzin ucze§tniczyły w polowaniu na ptaki łownę, od
wykonylvania cz}Ąlności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wtaz z prowadzeniem dokrrmentacji zawierającej

w szczególności informacje na tęmat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

2.Postadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu

medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonejśmiertelności;

2) znaezącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, pardriż nóg i skzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) bieguŃi;

7) nagłego spadku nięśności.

3.Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu

podmiotowi świadczącemu usługi z zakesu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich pta-

ków.

§ 2. Traci moa rozpotządzęnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia

środków zwtązanych z wystąpieniem wy§oce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.2091).

§ 3. Rozporządzenie wchodzlw Ęcte z dniem następującym po dniu ogłoszenia,


