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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w PUCKU

Mąrek lśąruląckl
§tarostwo powiatowe w Pucku
Ce ntrum Zatządzania Kr5rzysowego
arzęćIy Gmin Powiatu Puckiego

Nasz

znalc

Dot. sprawy

PIW-llchz.Sl0l,AI.2.2O2O

nr:

, V/

pismo z dnia:

związku ze sttvięrdzeniem pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków rv

wojervództnie ponrorskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Pucku

ponownie przypomina o

zagrożeniu grypą ptaków. Informuje, o zasadach bioasekuracji gospodarstw określonych w rozp.

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 201,7r, w sprawie zarządzenia środków ztlłiązatycb
z rvystąpieniem rvysoce zjadliwej grypy ptako,*, (DzU

z

z20l7r.,poz7?2). Powyższą informację wraz

zńączoną ulotką proszę przekazać właścicielorndrobirr przyzagradowego (za pośrednictwem

sołtysów).

9. tŃń a ałĄtiavu
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii ut. wejherowska 38, 84-1o0

puck

tel.: (58 1673-i0-9O, fax: (58) 673-06-86, e-mail: piwpuck@gdansk.wirł,,gov.pl, rvww.piwpuck.pl

POWlĄT'ill§'t' Ł§t\.ĄRZ \rf §T§RYNĄRII W PLJCKU
PRZYPOMINA, że zgodnie z
R{}ZPoR7ćr}uENt§M &ti}{{§TRA R*ŁNICTWA l RozWtfJtJ w§l
z drria 4 kv"ieŁnia 2$ 1 7 r.
x,. sprarł,i* zarząduer:ia śr*elkorą, związanych z w3,stąpienien: rłysa*e ujadliwei
'
gryp_y ptakó§l

ZĄKAZUJE §IĘ;
" pojenia drobiu oraz ptakow LlŁrżTrm}v/an_vch przez człou,ieka rvoclą ze
zbiornikóli, do których dcslęp mają clzikie ptaki,

3

,vljlloszenia i r,r,wozenia na Leren gospodars[iva, lv którym jesŁ
utrzymywan.y drób, zrł.łokdzikich ptaków lub tusz ptakoi,v }ołr.nych;

NAKAZUJ§ §IĘ:

.

,
.
.
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lttrzym;,.wanie drobiu rv sposob ograniczając_1. jego kontakŁ z dzikimi

ptakami,
zgłaszanie do

lekarza ,łve Łe rynarii miejsc, !v ktorvch jest
LlcreyrnJ,aĄIan_v clrób iub inne ptaki, zu.ytąxzeiriem ptaków
u lrżymyin,a n_vc h s Łale rv pom ie szczen iach m ieszkal nych,
Lltrą-m.ywanie clrclbiu rł. sp*sób r.łl,klr-rczający jego dosŁęp clo zbiornikoi.v
rvodnl,ch, do których clostęp mają cizikic ptaki,
przechowywanie pasł. clla ptakólll !1, spi}§ob zabezpieczajacy przed
kclnlaki,em z clzikimi ptakami ora,ł tłh odchoclami,
karmienie i pojenie clroł:iu r:raz pr.aków ulrzvmvn,anych w ni*,"t,oli rł
sposob zabłzpiecząący pa§zę .i rąroclę slrzed rlosŁępen-l dzikich ptakou,
craz ich oclchoclami,
ląryłożenie mat clez;.nfekcł,jnych przrd rłejściamii lll,jściamiz
buCynkóu-, irrrvenŁarskich, i,v kt.ór3..ch jest ł,rtrą-m},ry/any drob, ił, liczbie:
zapewłriającej zabezpieczenie rvejśći wvjśćz Ł_ych bud_vrrkcvt,* \ł,
prrypad kLl [e rln,rv k ł-ór.yc h ci rób _je sl, u Łr"J-myu,.lrty \Ą, sl, s t e rri t
porn,iaŁo,,ł.ego
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beził,3 biego\Ą;rymi

stos$łvanie przez r:słłb,yrą,*h*ctzącc dc Łrur,l_vnków inrveniars}<ich, rł,
1<Lory,ę6 jesŁ utrzyrr}3-lt,ailJi droi:, t:d.zlr.żj"ochrc;łrrrcj ri;,ar oburtia
ochronneg0} przćzlraczcrrych clo uą,tku lryłącznie w da;rym bud.vnku
w przvpadkut ferlł, rł. k|ć;rych cirćŁ jest Ł-tŁ!^zym},wany \,1/ s_lsr.emie
bezłr,rybiego!Ąl,§1,

*

slosol!,anir: przez osob.l, tl,.vkonł:jące crń,nności ziłiązan* z r:bslł-lgą
c{rcbiu zasacl higierl3, osobistej, i.\,tym micie rąk plzed rł,ejśriemclo
ł:urlynkarł,i n wen |arskich,
{}{::liiszłeanie i oclkazanje spt"zeiłl i *arzgrlr,i uĄzł:tttl_r,,ch clc ilbs}rlgi
c robiu prz<:rl l<azd_;rrrr ir_,h ł-uvi:itrn,
,,".",
c]ągt_.i clsł,atnir:h '7ż g*elz,n
iJflt1,1sŁ.zy-tnłrnie się przez osdil,},,l,: kr*re
łlizeslnicz_vł1, rł, p*loti,,anii-l i:a ptaki łołr.tlc,r_lrl r,rykonl.rval;iłr r:e_ylrtrośr:i
ru;lązałv łh z obs}r_lga clrr:Ł:irt,
dokon\-rvanie **Cziei-irrego prz*glądr: starj rlrobit1 li,faz z pjo\1,itrlzetlitrrl
clcl<limenŁalii za.łierająr:e_j lt, szczegćl:-rr:ściiirlbria,acje ila lemat iiczb,i,,
paillr,cłr p|*iliór,r,, sparlkł-t p*!:i.*ra*ia pa$]ł:. ji;1; l,,iieslośł:i.
ugło§aenie do Pcrviaiarvegc Lekarua Weterynarii rniejsca, 1{.i którynl jest
Lit u:,,fn_\,,rłiany drćŁ: 1r:Ł: inir* praki, mcżna dokonać; *satriscie,
,tel*f*niczni,e, nr tel,
§8l673- iO-q$ lutr elektronicznie , e-maii:
j '- _-:,,,..,'
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