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Wg. Rozdzielnika 

 

Nasz znak: PLW.5101.1.2020 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie w związku z realnym zagrożeniem 

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w naszym powiecie, uwzgledniając 

stwierdzenie HPAI w powiecie sąsiadującym,  przypomina o konieczności przestrzegania 

zasad bioasekuracji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722.): 

 Ptaki należy pozostawić w zamknięciu i wstrzymać się od wypuszczania ich na 

wybieg, 

 Pasza i woda, do której drób ma dostęp musi być zabezpieczona przed dostępem 

zwierząt dzikich,  

 Karmienie i pojenie drobiu musi odbywać się wyłącznie w budynkach 

inwentarskich, 

 Do obsługi drobiu musi być stosowana oddzielna odzież i obuwie ochronne, 

przeznaczone wyłącznie do tego celu, tak aby zapobiegać zawleczeniu wirusa do 

gospodarstwa, 

 Przed wykonywaniem czynności przy obsłudze drobiu należy bezwzględnie 

przestrzegać zasad higieny, w szczególności mycia rąk wodą z mydłem, 

 Przed wejściami i wyjściami z budynków muszą być wyłożone maty dezynfekcyjne 

stale nasączone środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywane w czystości. 
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Wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z 

wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych 

muszą być zgłoszone do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie. 

Do obserwowanych objawów klinicznych mogących wskazywać na zarażenie 

wirusem grypy ptaków należą m. in.: 

 Zwiększona śmiertelność, 

 Apatia, 

 Znaczący spadek pobierania paszy i wody, 

 Duszność, 

 Wybroczyny i sinica, 

 Biegunka, 

 Spadek nieśności oraz tzw. „lanie jaj”, 

 Drgawki 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub też masowych 

upadków ptaków należy niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Białogardzie - tel. 94 312 04 27 

 

Proszę powyższe informacje przekazać osobom zainteresowanym w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

Podpis elektroniczny  

Marek St. Kubica  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie  
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