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     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w ramach akcji 

informacyjnej dotyczącej wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z 

wystąpieniem choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie prosi  

o przekazanie poniższych informacji w sposób zwyczajowo przyjęty rolnikom i 

hodowcom drobiu w podległych sołectwach. 

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31 marca 

2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zja-

dliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2022, poz. 768 ), w związku  § 1 ust. 1, ust 3  w 

gospodarstwach utrzymujących drób: 

1) zakazuje się: 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorni-

ków, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki, 

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany 

drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

2) nakazuje się: 

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wod-

nych, do których mają dostęp dzikie ptaki, 

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymy-

wany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w po-

mieszczeniach mieszkalnych, 

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich pta-

ków, 

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez czło-

wieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i 

dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w za-
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mkniętym pomieszczeniu lub osłonię tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę 

i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków, 

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestni-

czyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z 

utrzymywaniem drobiu, 

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu  

    Posiadacz drobiu zobowiązany jest zawiadomić organ IW lub lekarza weteryna-

rii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych tj. zwiększenie śmiertelności , 

spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawki, skręt szyi, paraliż 

nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, na-

głego spadku nieśności. 

   Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków  w Polsce i 

innych państwach członkowskich UE oraz aktualna mapa ognisk publikowane są 

na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem :    

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Ulotka informacyjna 
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Otrzymują: 

1. Burmistrzowie i Wójtowie wg rozdzielnika 

2. A/a. 


