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Nasz znak: 	PIW-K.071.462016 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. w Kielcach informuje, Ze w dniu 20 grudnia 2016 r. zostało 

potwierdzone ognisko (ósme) wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp II5N8 w gospodarstwie 

prowadzącym hodowlę drobiu (ok. 20 szt. kur i indyków) w•gminie Ksiąz Wielki powiat miechowski, 

województwo małopolskie. Wyznaczony w związku z ogniskiem obszar zagrożony obejmuję część 

powiani jędrzejowskiego w województwie świętokrzyskitri. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach apeluje aby zarówno w gospodarstwach 

przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych. ferrnach 

komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność 

i zapobiegliwość, popi-zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących 

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków dosospodarstwą, w tym w szczególności; 

• wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach 
inwentarskich, w których jest utrzymywany, 

• zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przeddostępem dzikich 

zwierząt, w tym ptaków; 

• wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, 

• stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, 

w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków; 

• stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób. 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu 

umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby 
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oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się hodowcy powinni z2laszać do odpowiednich 

osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, 

wójt/burrnistrziprezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym 

również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

W szczególności niepokój hodowców powilmy wzbudzić następujące okoliczności i objawy 

u ptaków: 

-zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;.  

- spadek dziennej produkcji jaj; 

- spadek przyjęcia paszy lub wody; 

- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skrętyzyi, parahz nóg i skrzydeł, niezborność ruchow, 

duszność, sinica, wybroczyny, biegunka. 

Mając na względzie wagę sprawy proszę o niezWłoczne p zekazanie powyższej informacji 

do wszystkich sołectw celem jak najszybszego przekazania hodowcom drobiu na Waszym terenie. 

Z poważaniem 

Do wiadomości: 

- Starostwo Powiatowe w Kielcach 

- Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach 
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