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Informujq o ponown5rm wzroScie zagro|enia wyst4pienia na terenie kraju wysoce
zjadliwej grypy ptakow, w nxriapL<t ze stwierdzeniem w ostatnim czasie licznych ognisk
u drobiu otaz ptzypadkow choroby u ptactwa dzll<tego na terenie zachodniej Rosji
i Kazachstanu.

Regiony te sa jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy
i w latach poprzednich, kiedy HPAI stwierdzano w tych rejonach, w niedlugim czasie
po1niej pojawity sig ogniska choroby na terenie polnocnej i wschodniej Europy.

W zwiaa,ku z powyLszyrn ryzyko wyst4pienia HPAI w Polsce w najblizszyrn czasie
luzrrarro za wysokie,

W zwtqzku z tyrn, 2e choroba powoduj e bardzo duze straty w hodowli drobiu i jej
wyst4pienie vnaze sie z bardzo wysokimi kosztami zwalczartia, najistotniejsz4
i jednoczeSnie najtansz4 metod4 jest wlaSciwe stosowanie zasad. bioasekuracji przez
hodowcow, maj4ce na celu niedopuszczenie do przeniesienia wirusa choroby na stada
hodowlane, a w szczegolnoSci:

1. Zabezpieczenie drobiu przed kontaktem z dzikirr- ptactwem,
w szczegolnoSci ptakami wodnymi.

2. zabezpieczente paszy i sciolki przed dostgpem dziL<ch ptakow.
3. Uniemo2liwienie kontaktu drobiu hodowlanego z otwartymi zbiornikami

wodnymi.
4. Zabezpieczenie zbiornikow (oczek) wodnych znajd:ujqcych sig na terenie

gospodarstwa przed dostgpem dzikich ptakow wodnych.
5. Powstrzymanie sie od dokarmiania dzlkidn ptakow na terenie

gospodarstwa,
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JednoczeSnie ptzypominam, 2e w dalszym ci4gu obowi4zuj 4 zakazy i nakazy
okreSlone w tozporz4dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OIT r.
w sprawie zatzqdzenia Srodkow nviryanych z wyst4pieniem wysoce zjadliwej grypy
ptakow (Dz. U . 2 2077 r. poz. 722).

Uprzejmie prosz9 o opublikowanie przeslanych dokumentow oraz przekazante
hodowcom drobiu na terenie gminy, za posrednictwem wtasciwvch sluzb.

Z powa2aniem

Do uiadomoSci:
1. Starostwo Powiatowe w DzierLoniowie;
2. Powiatowy Zesp6l Doradcow w Dzierzoniowie;
3. Biuro Powiatowe DolnoSlaskiej Izby Rolniczej;
4. Biuro Powiatowe ARiMR w Dzierhoniowie;
5. ZakLady Lecznicze dIa Zwierzqt;
6. ala;

:: j Powiatowy Inspektorat weterynarii ur. Bat. chropskich 7,
ir i 58,-200 Dzietzoniow tel.: (741831-28-09, fax: (Z41932_46_5g, e_mail:

dzistpljgv_@wt-o__c_:.w_iw-,gg_v=p_l___w_yy,p_iy_dz_iqryppiqw.p_l-__-


