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Koszęcin, dn. 07 grudnia 2021 r.
WAŻNA INFORMACJA
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
W związku z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 03 grudnia 2021
r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
powiatów gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego oraz utworzeniem obszaru
zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
miejscowości Brusiek w gminie Koszęcin, proszę o zapoznanie się z zasadami
bioasekuracji.
NAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA OBSZARZE ZAGROŻONYM:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych
zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie
w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu
wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy,
ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz
wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia;
4) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
NA OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:
1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania
do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego
miejscowo powiatowego lekarza weterynarii – nie stosuje się w odniesieniu do
ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających
kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub
miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki;
3) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt
jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii – nie stosuje się
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w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez
rozładunku lub zatrzymywania się;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie
jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone
drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa
łownego.
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