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Powiatowy lekarz Weterynarii
?Agrożerriern pojawienia się. ptasiej grypy na terenie powiatu puckiego informuje, że
nadal obowiązuj e rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
kwietrria 2OI7 r. w sprawie zarządz*nia środków zwiazanycli. z wysĘpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków, poz.722.

Na mory w/w rozpor?Ąózenia nadal obowiązują poniższ.e z.akaryl i nakazy :

ZAKAZUJE §l§:. pojenia drobiu oraz ptaków utrą/m1iwanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymylyany
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

NAKAZUJE Sl§:
. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,. zglas"arie do powiatowego lękarza weterynarii miejsc, w których jest

utrzymylyany drób lub inne ptaki, z wyłączsrietn ptaków utrąrmywanych
stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

. utrąrmywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiomików
wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,. przechow5nvanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przeó
kontaktem z dzlkimi ptakami oraz ich odchodami,. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrąlmywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ilch
odchodami,

. wyłożenie mat dezynfekc}inych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wylść z Ęch budynków - w prąrpadku ferm,w których
drób jest utrzym5nvany w systemie bezlvybiegowym,
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stosowanie pr7nz osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzymylyany drób, odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do użytku wylącznie w danym budynku - w prąrpadku ferm,
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
stosowanie przez osoby wykonujace czynności zitązane z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,
ocz5,sz.czanie i odkażanie §przętu t narzędzi uźrywanych do obsługi drobiu
ptzró, kłżdym ich użyciem,
powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności
zwtiazanych z obsługą drobiu,
dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadz-eniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby
padłych ptaków, spadku pobierania pasąl lub nieśności.

Podsumowujac r'aleĘ powiedzieć, że dr6b można wypuszczać z kurnlków ale w
sposób ogranlczaJący jego kontekt
pojenle drobiu nadal musi odb5rwać
określonych w rozporlądzeniu MR i

z dzibt'-i ptłLaml, gdzie karnlerie l

pozostałe zasady bioasekuracji podaae powyżej.

O powyższym, proszę powiadomić sołectwa poszczególnych gmin.

aię przy
RWz4

zachowaniu zasad bioasekuracJ l
kwietnia 2017 r, Podobnie jak

Rozdzielnik:

Urząd Miasta w Pucku
Urząd Miasta Hel
Urząd Gminy w Pucku
Urząd Gminy Krokowa
Urząd Gminy Kosakowo
Urząd Miasta i Gminy Jastarnia
Urząd Miasta i Gminy Władysławowo
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