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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA

WETERYNARII W TARNOWIE

Tomg.sz Kędzterskl

Nasz zrrak: PIw.CbzZ.5LoL.7.2o2o

Tarnów, dnia 17 grudnia 2O2O r.

Wg. rozdzielnika

kontakt z dzikimi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w zvłiagku z dynamiczną
sytuacją dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) przekaanlje dane
dotyczące ognisk choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w, 2O2Or.
W I połroczu stwierdzono 32 ogniska HPAI, ostatnie potwierdzone 31 marca
2O2Or. W II półroczu stwierdzono dotychczas 6 ognisk HPAI: 3 w woj.
mazowiecLłrn,2 w woj. wielkopolskim, 1- w woj. pomorskim.

W zwiaaku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie
przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OI7 r.
w sprawie zarządzenia środków rwiry,anych z wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków {Dz. IJ. z 2OI7 r. poz. 722) jednocześnie zw}acając się z prośbą
przekazanie tych informacji do hodowców drobiu.

Na terytorium Polski:

zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przęz człowieka wodą ze

zbiorników, do których dostęp mają dzIkie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jeŚt utrąlmywany

drób, nxłłok dzikich ptaków 1ub tusz ptaków łownych;

nakazuje się: I

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający
ptakami,

Jego
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b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp mają dzlkie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczajacy przed
kontaktem z dzlkimi ptakarni oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikicla ptaków oraz ich
odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w
których drób jest utrzymyvyany w systemie bezwybiegowym,

0 stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzymywany drób, odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do uzytku wyłącznie w danym budynku , w przypadku
ferm, w których drób jest utrzymy§yany w systemie bezrnrybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czyr:rrości rwiązatle z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkłżanie sprzętu i narzędzi użrywanych do obsługi drobiu
przed kłżdyrn ich uzyciem,

il powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania cąrnności
zvłięanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby
padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k| zgłaszanie do powiatowego \ekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych
stale w pomieszczeniach mieszkalnych \ -

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności,
spadku pobierania pasz,lr i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych
(drgawki, skręty szyi, paraliż nog i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych
niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien nierurłocz porfuiadomić

z zakresu

Weterynadi

powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usł
medycyny weterynaryj nej .

Rozdzielnik:

1) Burmistrz miasta i gminy Cięzkowice ul. Tysiąclecia 19,33-190 Cięzkowice
2) Wójt gminy Gromnik ul. Witosa2,33,180 Gromnik
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3) Wójt gminy Lisia Góra, ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra
4) Wójt gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240
5) Burmistrz miasta i gminy Radłów ul. Kolejowa7,33-130 Radłów
6) Burmistrz miasta i gminy Ryglice ul. Rynek 9, 33-16O Ryglice
7} Wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33- 163 Rzepiennik Strzyżewski 400
8) Wójt gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszow 642
9) Wójt gminy Szerzyay, 38-246 Szerzyny 52l
10) Wójt gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100
11) Burmistrz miasta i gminy T\rchów ul. Rynek , 33-17O Tuchów
12) Wójt gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 55O
13) Wójt gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19
14) Burmistrz miasta i gminy Wojnicz ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz
15) Burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, Ul. Runek 32, 32-840 Zakticzyn
16) Burmistrz miasta i gminy Żabno ul. Jagiełły ,33-240 Żabno
17)Prerydent miasta Tarnowa, ul. Nowa 4,33-100 Tarnów
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