HODOWCO
PAMIĘTAJ!!!
Za drób zabity, poddany ubojowi
oraz padły w wyniku
zastosowanych zabiegów
nakazanych przez IW przy
zwalczaniu wysoce zjadliwej
grypy ptaków podtypu H5N1
przysługuje odszkodowanie ze
środków budżetu państwa.
Kraj, w którym wystąpi HPAI
wysoce zjadliwa grypa ptaków
narażony jest na bardzo duże
straty ekonomiczne w przemyśle
mięsnym oraz hodowli,
powodowane wstrzymaniem
obrotu i eksportu drobiu, mięsa
drobiowego, jaj oraz produktów
pozyskiwanych od
drobiu, a także padnięciami
drobiu i kosztami likwidacji
ognisk choroby HPAI-wysoce
zjadliwej grypy ptaków

INFORMACJA DLA
HODOWCÓW DROBIU
DOTYCZĄCA
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Co to jest HPAI-wysoce zjadliwa grypa
ptaków?
Wysoce zjadliwa grypa ptaków-HPAI- to szybko
szerząca się choroba wirusowa,zakaźna, zaraźliwa
choroba drobiu wywołana przez wirus na którą
podatny jest drób domowy oraz ptaki dzikie.
Ludzie są wrażliwi na zakażenie wirusem HPAI w
związku, z czym choroba ta stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa HPAI do kraju
wolnego od choroby następuje poprzez transport
drobiu żywego i jaj pochodzących ze stad
zakażonych oraz ptaki wolno żyjące, będące
bezobjawowymi nosicielami , zwłaszcza ptaki
wodne migrujące.
Najczęstszą przyczyną zakażenia drobiu jest
bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi
lub pośrednio przezzakażoną paszę, wodę,
sprzęt, transport i człowieka

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu
gospodarstw utrzymujących drób,
rozprzestrzenianie się wirusa między
gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób
odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy,
wody, czy narzędzi.

W 2014 i 2015 roku HPAI wykryto w Niemczech,
Holandii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i we Włoszech.

Jak rozpoznać HPAI-wysoce zjadliwą
grypę ptaków?
Podstawowe objawy:
-osowiałość, gwałtowny spadek lub utrata
produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, obrzęk i
zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne
łzawienie , kichanie duszność, obrzęk zatok
podczołowych , objawy nerwowe, biegunka,
nagłe upadki zwierząt bez widocznych objawów
, śmiertelność do 100%.

Rozprzestrzenianie choroby:
-zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z
kałem, w wydzielinie z oczu i dróg
oddechowych. Ptaki domowe zarażają się przez
kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami
dzikimi,
-wirus rozprzestrzenia się przez zakażoną
paszę, wodę, nawóz ,sprzęt, środki transportu
i człowieka(obuwie, ubranie ,sprzęt
produkty zwierzęce(jaja drobiu).

Jak zapobiegać HPAI?
Ograniczyć dostęp osobom postronnym do
pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim
czasie przebywały na terytorium krajów gdzie
wystąpiła HPAI lub brały udział w polowaniach na
ptaki dzikie migrujące;
Zabezpieczyć
swoje
gospodarstwo
przed
przedostaniem się ptaków dzikich, zabezpieczyć
paszę i wodę przed dostępem ptaków wolno
żyjących;
Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne
-utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o
czystość sprzętu używanego w gospodarstwie,
stosować odkażanie bieżące, używać osobnego
obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi
zwierząt:
Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt
niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa
zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy
osłabienia;

Podejrzewasz wystąpienie wysoce
zjadliwej grypy ptaków?
Posiadacz
zwierząt,
który
zauważył
nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej,

objawy

jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia
podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy
obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy
przekazać do powiatowego lekarza weterynarii
bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza
weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub
właściwego miejscowo organu samorządu
terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie HPAI-wysoce
zjadliwej grypy ptaków - co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia
urzędowego lekarza weterynarii hodowca
zwierząt zobowiązany jest do:
-izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich
przebywających tam zwierząt;
-wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia
i zbywania
produktów
z
gospodarstwa,
w szczególności
mięsa,
zwłok
zwierzęcych,
środków żywienia zwierząt, wody, ściółki,
nawozów naturalnych;
-uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do
pomieszczeń
lub
miejsc,
wktórychznajdująsię
zwierzęta
podejrzane o zakażenie lub chorobę.

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz.
1342 ze zm.)

