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są prawie wszystkie gatunki ptaków
zylących, jednak stopień wrażliwości

Hodowcy drobiu-wszyscy
Naszznak: PIWęI.OZZ.51,01.3.23.202l (3)

W zlltię,ku rozprzestrzenianiem się wirusa ptasiej grypy na terytorium naszego
kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach prrypomina poniżej informacje
dotyczące ptasiej grypy, bioasekuracji stad drobiu oraz postępowania przy podejrzertiu
wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie.

Grypa ptaków |AI - Ańan influenzal, d. pomór drobiu lFP - Foull plaque|,
naleĘ do chorób zulierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zataźliwa choroba
wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 1OO%.

Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A.
(cąrnnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzajl Influenzavirus).
Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

. kałem

. wydzielinąz oczu

. wydzielinąz dróg oddechowych
o wydychanJ[npowietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne
zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno
p oszczególnych gatunków jest zr óżnicowany:

. kury i indyki - duża wrazliwość na zakażenie, występowanie kJ;inicznej postaci
choroby;

. kaczlĄ i gęsi - duża wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepalli wirusa AI, ale
tylko niektóre bardzo zjadliure wirusy wywołują kJjniczną postać choroby. Drób
wodny aulaża się za potencjallry rezerwuar i źródło winrsa dla drobiu;

o petltczl<t, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrazliwość podobna jak u kur i
indyków;

. strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i
upadki 20-3ooh. Emu jest mniej wrażIiule, nie występują objawy kliniczne ani
upadki;

o ptaki trzyrnane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI
izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd
stwierdzane u ptaków trrymanych w klatkach.
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Wirus grypy ptaków rnoże zachow5rwać aktyvrność w środowisku kurnika przez 5 tygodni,
zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie portieszczeń,
sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na
powszechnie stosowane środki deąmfekcyĄne oraz detergen§l. Niszczy go również obróbka
termiczna (smażenie, gotowanie) .

Zalłażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej
prawdopodobn5rm żródłern zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni
kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym.
Rozprzestrzenienie wirusa m,oże następować również poptaez zanieczysacz,otlą
paszę, wodę, ttavł6z, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Batdzo ważną rolę vl
rozptzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgr5rua człowiek, który poptzez
zan7eczyszczotle ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do
t ozptzestrze niania choroby.
Wystąpienie wysoce {adliwej grypy ptaków na terenie gospodarstwa utrąrmującego drób (

niezależnie czy jest to gospodarstwa komercyjne czy niekomercyjne ) , skutkuje olbrzymimi
stratami gospodarczyrnt związanymi z odszkodowaniami , kosztami likwidacji, a taJże
wstrąrmaniem eksportu drobiu i produktów z drobiu.
Olbrzymim zrnacaeniem w szerzeniu się tej choroby może być zakup ptaków od osób
nielegalnie sprzedających zwierzęta np. na targowislrach.
Na dzień L2.04.2O21r. na terenie kraju potwierdzono 143 ogniska wysoce zjadliwej
grypy ptasiej grypy. Najtrudniejsza sytuacja epizootyczna jest na terenie powiatu
kaliskiego w województwie wielkopolskim oraz na terenie powiatu żuromńskiego w
wojewódźwie mazowieckim. Na terenie województura łódzkiego potwierdzono 5 ognisk
ptasiej grypy , wszystkie w powiecie sieradzlĄm. Choroba dotknęła następujące gatunki
drobiu kaczń rzeżne i reprodukc5ine, gęsi, kury nioski i hodowlane, indyki , brojlery
I<urze. Wystąpiła w gospodarstwach komercyjnych jak i niekomercflnych.
Z uwag1 na olbrzyrnie zagrożenie wystąpienia tej grożnej dla gospodarki narodowej choroby
na terenie powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Skierniewicach prąrpomina podstawowe zasady bioasekuracji gospodarstw
utrzymujących drób , mające na celu zabezpteczenie gospodarstw przed wystąpieniem tej
grożnej choroby w stadach drobiu, za,warte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OI7r.
wvstąpieniem wvsoce ziadliwei qrypv ptaków (Dz.U. z 2OI7r, poz.722|:

Y zabz:
a) pojenia drobiu otaz ptaków utrzymywanych ptzez czlowieka wodą ze zbiorntków, do
których dostęp mają dziLĄe ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zulłok
dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

a) utrąrmywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzll<trni ptakami,
b) zgŁaszania do powiatowego Lekatza weter5nrarii miejsc, w których jest utrąrmywany drób
lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywańych sta]e w pornieszczeniach
mieszkalnych,
c) utrąrmywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do
których dostęp mają dzlkie ptaki,
d) przechowywania pasży dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzilĄrni
ptakami oraz tch odchodami,
e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrąrmywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
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f) wyłozenia mat deąmfekc5{nych przed wejściami i wyjściami z bud5mków inwentarskich,
w których jest utrzympvany drób, w liczbie zapewntającej zabezpieczente wejść i w5l'ść z
tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie
bezwybiego,wyffl,
g) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronnego, przezllaczonych do użytku
wyŁącznie w danym budynku - w ptzypadku ferm, w których drób jest utrryrnywany w
systemie bezvrybiegowyffi ,

h) stosowaria przez osoby wykonujące cąrnności mvia7ane z obsługą drobiu zasad higieny
osobistej, w tym mycie raJ<.przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczania i odkażania sprzętu t narzędzl, używanych do obsługi drobiu przed każdym
ich użyciem,
j) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w
polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności nxńazanych z obsługą drobiu,
k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji
zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku
pobierarria paszy lub nieśności.

1) Zwiększonei śmiertelności;
2| Znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) Objawów nemrowych takich jak : drgawki, skręty szyi, pataliż nóg i skrzydeł,

niezborność ruchów;
4) Duszności;
5) Sinicy i wybroczyn;
6) Biegunki;
7) Nagłego spadku nieśności.
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-
Zgodnie
oraz zwa7czatliu chorób zakaźnych mvierząt (Dz. U 2O2O poz. I42I) zgLoszenie podejrzenia
wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie jest obowiązkiem, którego niedopełnienie
stanowi wykroczenie.

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii-
posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

. izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
o wstrąrmania się od wywożenia, w;rnoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa,

w szczególności mięsa, ztxlłokzulierzęcych, środków żryńeniazulierząt, wody, ściółki,
nawozów naturalnych;

. uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których
znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Powiatowy Lekarz Weter5marii w Skierniewicach prąrpomina , iż zgodnte z obowivującymi
przepisami praula za

o kury, kaczL<l, gęsi, indyki, perlice, przepiórl<l kuropatwy,bażanĘ, strusie zabite lub
poddane ubojowi z nakaztu organów Inspekcji Weter5mar5{Iae oraz

. za pagze, sprzęt , który nie może zostać poddany deąrnfekcji przysługuje
odszkodowanie ze środków budzetu państwa. Odszkodowanie to nie przysługuje
m.in. w prrypadku braku spełnienia zasad bioasekuracji.

Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które ptzyczyrniĘ się do szybkiej
likwidacji choroby zakaźnei, wojewódzl<l lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego
Lekarza weterynarii, rnoże przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

W związka z zaistniałą otaz nieprzewidywalną sytuacją
epiaootyczną dotyczącą występowania wysoce zjadliwej grypy
ptaków, Powiatowy Lekatz Weterynarii w Skierniewicach apeluje
do osób utrzymujących
bioasekuracji!!!!!!

drób przestrzeganie zasad,
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