
Tel (77) 54 17 161, fax (77) 451 42 10, 

 e-mail:  piw.opoie@wiw.opole.pl,  
specjalny e-mail: grypa@piw.opole.pl  
 
www.piw.opoie.pl 
 
W ramach podejmowanych działań 

hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki 
gospodarstwa, powinni już teraz pomyśleć 

o: 
- zabezpieczeniu słomy, która będzie 
wykorzystywana w chowie ściółkowym 

przed dostępem dzikiego ptactwa 
(przetrzymywanie w zamkniętych 
pomieszczeniach, zadaszenie itp.); 

- regularnym przeglądzie wszelkich 
połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem 

obecności zanieczyszczeń np. odchodami 
dzikich ptaków; 
- eliminacji wszelkich możliwych do 

usunięcia nieszczelności budynków 
inwentarskich (siatki w oknach i otworach, 

zabezpieczenie kominów wentylacyjnych); 
- w miarę możliwości powstrzymaniu się od 
tworzenia sztucznych zbiorników wodnych 

na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) 
oraz o zabezpieczeniu istniejących przez 
dostępem dzikiego ptactwa; 

- powstrzymaniu się od dokarmiania 
dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw 

(karmniki); 
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują 
się drzewa owocowe, jak najczęstszym 

usuwaniu opadłych owoców. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu 

podaje, za rozporządzeniem z 04.04.2017 

Min. Roln. i Roz. Wsi, informacje o wysoce 

zjadliwa grypa ptaków: 

 

1.  obowiązuje nakaz utrzymywanie drobiu 

w sposób ograniczający jego kontakt z 

dzikimi ptakami, 

2. zgłaszanie do powiatowego lekarza 

weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany 

jest drób lub inne ptaki, które nie są na 

stałe utrzymywane w pomieszczeniach 

mieszkalnych.  

3. utrzymywanie drobiu w sposób 

wykluczający jego dostęp do zbiorników 

wodnych, do których dostęp mają dzikie 

ptaki, 

4. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków 

utrzymywanych w niewoli w sposób 

zabezpieczający paszę i wodę przed 

dostępem dzikich ptaków oraz ich 

odchodami, 

5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed 

wejściami i wyjściami z budynków 

inwentarskich, w których jest utrzy-

mywany drób, w liczbie zapewniającej 

zabezpieczenie wejść i wyjść z tych 

budynków - w przypadku ferm, w których 

drób jest utrzymywany w systemie 

bezwybiegowym.  

 

Szczególną ostrożność i wzmożony 

nadzór właścicielski należy zachować 

na fermach zlokalizowanych w 

sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich 

ptaków wędrownych; 

Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno 

oni, jak i personel na fermach mogą 

przenieść wirusa wysoce zjadliwej 

grypy ptaków, w sytuacji gdy nie 

będą rygorystycznie przestrzegali 

zasad bioasekuracji; 

Sprawdzanie przez hodowców wpisów po-

twierdzających przeprowadzenie de-

zynfekcji środków transportu zwierząt, 

pasz i produktów ubocznych pocho-

dzenia zwierzęcego przed ich wjazdem 

na teren fermy oraz ocena wizualna 

skuteczności udokumentowanych za-

biegów mycia i dezynfekcji tych po-

jazdów; 

Bezwzględne przestrzeganie zakazu wpro-

wadzania na fermy osób nieupoważ-

nionych; 

W przypadku zaobserwowania u 

drobiu niepokojących zmian, 

mogących sugerować wystą-

pienie w stadzie choroby za-

kaźnej, zarówno hodowcy jak i 

lekarze weterynarii wolnej 

praktyki powinni brać po 

uwagę możliwość wystąpienia 

wysoce zjadliwej grypy ptaków 

podtypu H5N8 oraz zgłaszać 

Inspekcji Weterynaryjnej 

podejrzenie wystąpienia tej 

choroby; 

Za drób zabity, poddany ubojowi 

oraz padły w wyniku 

zastosowanych zabiegów 

nakazanych przez IW przy 

zwalczaniu grypy ptaków 

przysługuje odszkodowanie ze 

środków budżetu państwa.                  

Do dnia dzisiejszego ryzyko 

przeniesienia tego czynnika 

chorobotwórczego na 

człowieka uznaje się za 

niskie.  
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