CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI:
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Warszawa, 14 grudnia 2016 r.
Drodzy Hodowcy,
W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8 u drobiu w Polsce, Krajowa
Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza (KRD-IG) zwraca się z apelem do wszystkich hodowców i producentów
drobiu o szczególne zachowanie ostrożności oraz bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.
Utrzymanie drobiu w zamknięciu zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem, jednak nie eliminuje zagrożenia
całkowicie. Dlatego też do najważniejszych czynności należy zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem
dzikich zwierząt, nie karmienie oraz nie pojenie drobiu poza budynkami, a także stosowanie odzieży
ochronnej i minimalizacja wpływu czynników zewnętrznych na zamknięte hodowle. Warto pamiętać, że
wirus może przedostać się na zanieczyszczonym ptasimi odchodami sprzęcie, odzieży oraz butach, a także
paszy i środkach transportu, którymi m.in. pasza jest dostarczana na teren fermy. Jednocześnie KRD-IG
informuje, że podtyp H5N8 wirusa grypy ptaków nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak zalecane jest
ścisłe przestrzeganie zasad higieny w przypadku kontaktu z ptakami, zwłaszcza dzikimi.
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ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU W CELU OCHRONY FERM PRZED
POTENCJALNYM WNIKNIĘCIEM WIRUSA GRYPY PTAKÓW:

1. ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA


Sprawdzenie czy na fermie są wdrożone odpowiednie zasady bioasekuracji oraz ich
rygorystyczne przestrzeganie.



Zabezpieczenie fermy (ptaków, paszy, wody) przed dostępem dzikich ptaków, w szczególności
w przypadku gospodarstw zlokalizowanych w pobliżu siedlisk dzikich ptaków, zbiorników
wodnych oraz na trasie przelotu dzikich ptaków.

2. KONTROLE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU

 Bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym.


Upewnienie się, że osoby obsługujące fermę nie są myśliwymi oraz nie utrzymują drobiu we
własnym zakresie, a także nie mają kontaktu z innymi fermami.

3. PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY


Zachowanie zasad higieny oraz stosowanie odzieży ochronnej, zmienianej przed każdym
kolejnym budynkiem.



Wyłożenie mat dezynfekcyjnych oraz ich stałe nasączanie.

4. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

 Izolacja poszczególnych budynków, w których są utrzymywane ptaki poprzez zapewnienie
osobnej obsługi, żywienia i narzędzi.


Umieszczenie poideł i karmideł
wewnątrz budynków (nie należy
karmić i poić drobiu na zewnątrz)



W przypadku szczególnie cennych
ptaków oraz w sytuacji, gdy ferma
znajduje się w pobliżu siedlisk
dzikich ptaków lub na trasie ich
przelotów zaleca się rozważenie
utrzymywania drobiu w
zamknięciu.

5. STAŁE KONTROLE


Odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz dokładne sprawdzanie
rejestrów potwierdzających dezynfekcję środków transportu przeznaczonych do przewozu
zwierząt, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.



Regularne prowadzenie rejestru czynności oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji.

6. KONTAKT Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARII


Konsultowanie z powiatowym lekarzem weterynarii zamiaru przywozu drobiu z krajów, gdzie
były notowane ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (Węgry, Holandia, Włochy, Niemcy,
Wielka Brytania, Francja).



Niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o wszelkich objawach mogących
świadczyć o wystąpieniu choroby na fermie: zwiększonej śmiertelności oraz niespecyficznych
objawach takich jak apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, biegunka czy spadek
produkcyjności.

