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zjadliwej grypy ptakow (FPAI).

lek. wet. SPIEWAK Pawel W.
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Załącznlk*t,.

Po$rnTOWY LElGRz wETEHn^Rl l

w Piotrkowie Trybunalskim

bk vłet. Paweł Śpiewak

1 7 02. 2017 z wrazami szacunku:

1.Rozporządzenia Minisfra Rolnictwa i Rozwoju W i z dnia 20 grudnia 20ló !, w sprawie zarądzerria środków związanych z wysĘ,ierriem
wysoce zjadliws grypy ptatriów. (Dz U z 2016 T . paz. 2091),

2, Ulotka inlbrmacyjna: HPAI - bi(ĘseliuTacja.

OnyGIN AŁ
17, 02.

naszznak:

dot, sPrawY rrr: WIW,WLW ]5I.7.2Ot7 doręczenie dnia: l5.02 .2017.

L Powiatowy Lekarz Weter;łrarii w Piotrkowie Trybunalskim pomimo wcześniejszych pism i komunikatów oraz verckiej akcji
irrformacyjno-szkoleniowej w toku kontroli go podar tw utrzymujących drób stwierdza licme uch_vbienia oraz brak stosoł,ania się do
uYnagań nalożonych na posiadaczv zrvierząt aktualnie obowivującymi prząisami prarra ltrającrmi na c lu Zapobiegrrięcie
rozprzestrzenianiu się wysoce zjadli\cj gnp\ ptaków (HPAI), Kontlolowani lolnicl często zglaszają brak wiedzy o wl,rrraganiach rl tlrrr
zakeśe oraz brak akcji intbmracljnej ze stronJ solt\só$ po zczególnvch solect\,,

II. w ztłiązku z powyższl,m po raz kolejn} pisemnie informuję Państrva, że zgodnie z u tatrą o ochrode zdrowia zwierząt i zwal-
czaniu chońb zakeźnych zwierząt z dnia 1l marca 200] r. oraz $, zlliązku z opublikouaniem w Dzienniku Urrłdow]Ęt rozporzą-
dzenia Mini tra Rolnictwa i Rozrroju wśi z dnia 20 grudnia 2016 r. tr spra ie zarządzenia środków związanych Z lfy tąpieniem
wl'soce zjadliwej g ?y ptaków. (Dz-a Z20|6 r. poz.2091), zo taI! na terenie kraju Nproładzone nadzwycuajne środki, którc mu_
szą być podejmowane przez po iadaczy drobiu mające na celu zapobiegnięcie rr!, tąpieniu wy oce zjad|iw j gryTy ptakólt-. (HPAD.

IIL Jednocześnie ploszę o niezłloczne podjęcie dzialń nających na celu rcZpropago\łanie w&ód ołtysów onz mi szkańcó\l gmh bęą-
cl-ch posiadaczami drobiu, nawet w ilości l szt. w chowię żw' ,,prz yzagrodowlłn" czy ,podwórkovl,rn" wymogów nalożonych rozporzą_
dzenien Minista Rolnictw*a i Roz\ł,oju wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzerńa środków zwiąanych z uysą)ieniem wysoce
ZjadliwejgrWYptaków(Dz'Uz20l6r.poz209t)'L1óreŚanoWizałącznikdotegopi..u'u@

- 1. Beztłzględne utrz},m]Tanie drobiu lub inn!,ch ptakórr go podar twie, w zamkniętych obiektach budowlanych.

-- 2. Telefoniczne zglaszanie do potriatorrego lekarza uetennarii go podar trr, 1r których je t utrzymw8ny dńb lub inne ptaki; z
w_v|ączeniem ptakóW utrz!,m!\an],ch tale \t pomie zczeniach mieszkaln! ch - tel. (.lł) 6]6 .l] 0].
( Naz}Yi ko, imię, Bdres, gatunek i ilość drobiu, nr go podar r ą telefon kontaktolr]).

- 3. Wylożenie mat dez],nfekc}jnych przed wejściami do bud!,nków inwentarskich, u których je t utrzymywany dńb.

--,l. stośoBanie prrez o ob},wykonujące cąmności związane z obslugą drobiu za ad higien!,ośobi tej, w t m mycie Ęk przed rlej-
ściem do budytkóĘ inłentar kich lub innych nrĘscacĘ w spo ób uniemożli!łiając}, kontakt z drobiem,

- 5. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kotrtaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

tIWAGA: Powyższe nakazy do odwołania ! Wysokie ankcje karne: od 2.000 PLN do 8.000 PLN !

IV, Proszę o łlkorzystarrie shżbowe tych inlbnnacji \\,obrębie Panstlra Urzędu oraz sl-uteczne poinformowanie sołtysow olaz o inl-oona-
cję z\MotrĘ do Powiatowego Lekarza Wetenlarii , PiotIko\\ie T^bunalskim do dnia: 2 3.02.201'7. ( scan, potem oryginał - Ęb pilny ) w
tbnnie oświadczenia Wójta danej gminy o dacie i sposobie pointbrmouatria poszczególnlch soltrsórł, ( lista odbioru pisma ) o koniecaności
wzrnożenia akcji informacyjnej w&ód posiadaczy drobiu zakresie działń podejmo\łanych lł,celu zapobiegnięcia wyśą)ieniu wy oce

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Rzemieś|nicza 26,
97 -300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 646 44 04,646 53 7I fax: 44 646 51 77

piotrkor,r.tr.milł,@rvetgirv. gov.pl, www.piwpiotrkow.p1

pismo z dńa,. 15,02,2017.

1 Burmistrz Miasta i

Strona:

Burmistrz Miasta i

2.a/a
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APEL
do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozrvoju Wsi
oraz

Głównego Lekarza \Meterynarii

szanowni państwo!

Wirus wy oce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podĘpu H5N8 - nie jest groźny dla

ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla WasTych gospodarstw.

Główną przyczynąrozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 sązarażone dzikie

ptaki. Niestety przyczwą bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych

zasadach p o stęp ow anla.

N aleĘ b erw zglę dn e pr zestrze g a ć za s ady b io a s eku racj i :

- zabęzpieczyc paszę przed dostępem mvteruąt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu otaz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,

do których dostęp mają dzlkie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzięż i obuwie ochronne oraz po kńdym kontakcie

z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w ktorych

utrzlmrywany j est drób;

- przetrzymywac drob w przęznaczonych do tego celu pomieszczęniachbez możliwości

swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Prz5lpominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą naMadane kary

administracyjne. 
ilr


