
Zasady ochrony drobiu przed grypą ptasią
ZALECENIA  DLA  DROBNOTOWAROWYCH  HODOWCÓW  DROBIU  -  CHÓW
PRZYZAGRODOWY

 karmienie  i  pojenie  drobiu  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  do  których  nie  mają
dostępu ptaki dzikie;

 przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia
kontaktów z dzikim ptactwem;

 odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 przechowywanie  paszy,  w  tym zielonki,  w pomieszczeniach  zamkniętych  lub  pod

szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 unikanie  pojenia  ptaków  i  czyszczenia  kurników  wodą  pochodzącą  spoza

gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 zgłaszanie  lekarzowi weterynarii,  wójtowi,  burmistrzowi,  i  innym organom władzy

lokalnej  zaobserwowanego  spadku  nieśności  lub  nagłych,  zwiększonych  padnięć
drobiu;

 po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych

z obsługą drobiu;
 osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w

przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 przechowywanie  paszy  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  pod  szczelnym

przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 słomę,  która  będzie  wykorzystywana  w  chowie  ściółkowym  należy  zabezpieczyć
przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach,
zadaszyć itp.);

 należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem
obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

 należy  eliminować  wszelkie  możliwe  do  usunięcia  nieszczelności  budynków
inwentarskich  (umieścić  siatki  w  oknach  i  otworach,  zabezpieczyć  kominy
wentylacyjne);

 nie  należy  tworzyć  sztucznych  zbiorników  wodnych  na  terenie  gospodarstwa  (np.
oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

 nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej

usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.



Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być 
niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 
60a tel. 82 576 3159

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o 
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest obowiązkiem, którego 
niedopełnienie stanowi wykroczenie.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/
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