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w g rozdzielnika 

tnformujt;, ze od dnia 6 kv.fletnia 2017r obowil:\zuje rozpor~dzenie Minislra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 20 17r w sprawie zarzl:\dzania srodk6w 
zwiqzanych z wystqpieniem v.rysoce zjadliwej grypy ptak6w (Dz.U. z 2017r, paz. 
722). 

Przedmlotowe rozpol"U\dzenie uchyla rozporzl:\dzenie Ministra Rolnictwa 
1 Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 20 16r w sprawie zarza.dzania srodkow zwif;\Zanych 

z wysta.pieniem \v)'soce zjadJiwej grypy ptakew (Dz. U. poz. 2091), ktore nakladalo 
m.m. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptak6w 
w gospodarstwie, w szczeg6lnosci w zamkni~tych obiektach lub innych 
miejscach, w spos6b uniemozliwiaj:<\cy kontakt z drobiem lub innymi ptakami 
utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczajl\cy ich kontakt z 
dzikimi ptakami. 
Nowe rozporza.dzenie w dalszym ciagu podlrzymuje czesc zakaz6w i nakazow 
w zwia.zku z wyst&pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak6w wywolanej wirusem grypy 
A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
"Zakazuje si~ : 
a) pojenia drobiu oraz ptak6w utrzymywanych przez czlowieka wodq ze 
zbiornikow, do kt6rych dostt;p maja.. dzikie ptaki. 
b) wnoszenia i wwozenia na teren gospodars twa, w kt6rym Jest utrzymywany 

dr6b. zwlok dzikich ptak6w lub tusz ptakow lownych; 
nakazuje sit;: 
a) utrzymywanie drobiu w sposob ogramczajl:\cy jego kontakt z dzikiml plakami, 
b) zglaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w kt6rych Jest 

utrzymywany dr6b lub inne ptaki, z wyla.czeniem ptakew utrzymywanych stale 
w pomieszczenlach mieszkalnych, 

c) utrzymywanie drobiu w sposob wykluczaja.cy Jego dost~p do zbiorOlk6w 
wodnych, do ktorych dost!;p maja. dzikie ptaki, 

----_. 
PO\l.:'iatowy lnspektorat Wetcrynarii w Plonsh.-u, ul. ZaJazd 4 , 09·\00 Ploilsk 
leI. (23' 662·22·45. fax (.23) 662-22·45, e-maiL sckret.anatlilpiw-plonsk.pl 



d) przecho\"rywanie paszy dla ptakaw w sposob zabezpieczajG\cy przcd kontaktem 
z dzik imi ptakami oraz ich odchodam i, 

e) karmienie I pojenie drobiu oraz ptaka\\' utrzymywanych w n le\\'oli \\' sposab 
zabezplcczajqcy pasze i wade przed dostcpcm dzikich ptakaw oraz Ich 

odchodami. 
n wylazeme mat dezynfekcYJnych przed wCJsclaml i wyjsclaml z budynkaw 

mwentarsklch, \V ktarych jest utrzymywany drab. \\. liczbie zape\\'niaj&cej 
zabezpieczenie wejsc 1 wyjsc z tych budynkaw - \\' przypadku ferm, \\. ktarych 

drab jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 
g) stosowanie przez osoby wchadza.ce do budynkaw inwcntarskich, \ .... kt6rych jest 

L1trzymY"'any drab, odzicZy och ronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych 
do uZytku wyla,cznie w danym budynku - w przypadku ferm, \\' ktarych dr6b 
Jest utrzymywany w systemie bcZ'.vybiegowym. 

hJ stosowanie przez asoby wykonuja,ce czynnosci zwia,zane z obsiuga, drobiu zasad 
higieny osobistej, w tym mycle ra,k przed wejscicm do budynkow 

in\vcntarskich. 
i) oczyszczanie i odkai:anie sprzetu i narzedzl uzywanych do obslugi drobiu przed 

kaidym ich uiyciem, 
j) powstrzymanie sie pr.lcz osoby. ktare \v ciqgu ostatnich 72 godzin uczestniczyly 

\\' polowaniu na ptaki lowne. ad wykonywania czynnosci zwi&Zanych z obsluga, 
drobiu, 

k) dokon)'\\'anie codziennego przegla,du stad drobiu wraz z prowadzeniem 
dokumentacji zawierajqcej w szczegolnosci infonnacje na temat liczby padlych 
ptakaw, spadku pobierania paszy lub niesnosci. 

2, Posiadacz drobiu zawiadamia organ [nspekcji Weterynaryjnej albo najblizszy 
podmiot swiadcZC\cy uslugi z zakresu medycyny weterynaryjnej 0 \vysta,pieniu u 
drobiu nast~puja,cych objawaw klinicznych: 
I) zwi~kszonej smierteinosci; 
2) znacza,ccgo spadku pobierania paszy i wody; 
3) objaw6w ncn\'owych takich jak: drga\'.'ki, skn;ty Szyl, paraliz nag i skrzydel , 
niezbornosc ruchaw; 
4) c.lus,,-no:)ci, 
5) sinicy i \ ... ybroczyn; 
6) biegunki; 
7) naglego spadku nicsnosci. 
3, DzierZawcy lub zarza.dcy obwodow lowieckich zglaszaja, organowi Inspekcji 
Welcrynaryjnej alba najblizszemu podmiotowi sWladcza,cemu uslugl z zakresu 
medycyny weterynaryjnej przypadki zwi~kszonej smiertclnosci dzikich ptak6w · 
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