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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu podaje poniższe informacje, z prośbą                

o  przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, mieszkańcom a 

przede wszystkim właścicielom drobiu, na temat wysoce zjadliwej grypy 

ptaków, której nowy wariant, pojawił się w Niemczech, Holandii i Włoszech. 

Do dnia dzisiejszego nie stwierdzono w żadnym miejscu na świecie zarażenia tym 

wirusem człowieka i ryzyko przeniesienia tego czynnika chorobotwórczego na 

człowieka uznaje się za bardzo niskie. 

Wirus (H5N8) u drobiu charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz 

rozwija się wśród niespecyficznych objawów, jak apatia, zmniejszone pobieranie 

paszy i wody, spadek produkcji i umiarkowana śmiertelność: 

 

1. Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia; 

2. Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie 

miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą; 

3. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować na 

fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków 

wędrownych; 

4. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i personel na fermach mogą 

przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sytuacji gdy nie będą 

rygorystycznie przestrzegali zasad bioasekuracji (koniecznym jest 

wyłożenie na stałe mat dezynfekcyjnych); 

5. Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie 

dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena 
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wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia   i dezynfekcji 

tych pojazdów; 

6. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób 

nieupoważnionych; 

7. Zgłaszanie zgodnie z art.11 Ustawy z dnia 10 grudnia 2003 o kontroli 

weterynaryjnej w handlu (Dz. U. Nr 16 poz. 145 ze zm) z wyprzedzeniem 

minimum 2 dni  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Opolu zamiaru 

przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego; 

8. W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących 

sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, zarówno hodowcy jak             

i lekarze weterynarii wolnej praktyki powinni brać po uwagę możliwość 

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zgłaszać 

Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby; 

9. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wprowadzania na rynek 

drobiu i jego produktów, powinny  wyłożyć na stałe maty 

dezynfekcyjnych jako jeden z elementów skutecznej bioasekuracji. 

 

 

 

  


