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HODOWCO  

PAMIĘTAJ!!! 

 

Za drób zabity, poddany ubojowi oraz 

padły w wyniku  

zastosowanych zabiegów  

nakazanych przez IW przy  

zwalczaniu grypy ptaków            

przysługuje odszkodowanie ze     

środków budżetu państwa. 

 

 

Kraj, w którym wystąpi grypa ptaków 

o wysokiej zjadliwości 

narażony jest na bardzo duże straty 

ekonomiczne w przemyśle mięsnym 

oraz hodowli, powodowane  

wstrzymaniem obrotu  

i eksportu drobiu, mięsa drobiowego 

oraz produktów pozyskiwanych od 

drobiu, a także padnięciami drobiu  

i kosztami likwidacji ognisk choroby. 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest 

zagrożeniem zarówno  

dla dużych, jak i małych  

gospodarstw. 

 



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu 

podaje informacje o wysoce zjadliwa gry-

pa 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 przenie-

sienia tego czynnika chorobotwórczego na 

człowieka uznaje się za bardzo niskie. 

Wirus (H5N8) u drobiu charakteryzuje się 

wysokim stopniem zaraźliwości oraz roz-

wija się wśród niespecyficznych objawów, 

jak apatia, zmniejszone pobieranie paszy i 

wody, spadek produkcji i umiarkowana 

śmiertelność: 

Dzikie ptaki wędrowne są potencjal-

nym źródłem zakażenia; 

Należy zabezpieczyć przed ich dostę-

pem obiekty na fermach, tak aby 

nie miały one kontaktu z utrzymy-

wanym drobiem oraz paszą; 

Szczególną ostrożność i wzmożony 

nadzór właścicielski należy zacho-

wać na fermach zlokalizowanych w 

sąsiedztwie miejsc bytowania dzi-

kich ptaków wędrownych; 

Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno 

oni, jak i personel na fermach mogą 

przenieść wirusa wysoce zjadliwej 

grypy ptaków, w sytuacji gdy nie 

grypy ptaków, w sytuacji gdy nie będą ry-

gorystycznie przestrzegali zasad bio-

asekuracji (koniecznym jest wyłoże-

nie na stałe mat dezynfekcyjnych); 

Sprawdzanie przez hodowców wpisów po-

twierdzających przeprowadzenie de-

zynfekcji środków transportu zwierząt, 

pasz i produktów ubocznych pocho-

dzenia zwierzęcego przed ich wjazdem 

na teren fermy oraz ocena wizualna 

skuteczności udokumentowanych za-

biegów mycia   i dezynfekcji tych po-

jazdów; 

Bezwzględne przestrzeganie zakazu wpro-

wadzania na fermy osób nieupoważ-

nionych; 

Zgłaszanie zgodnie z art.11 Ustawy z dnia 

10 grudnia 2003 o kontroli weteryna-

ryjnej w handlu (Dz. U. Nr 16 poz. 145 

ze zm) z wyprzedzeniem minimum 2 

dni  Powiatowemu Lekarzowi Wetery-

narii w Opolu zamiaru przywozu dro-

biu w ramach handlu wewnątrzwspól-

notowego; 

      
 

 
 

W przypadku zaobserwowania u 

drobiu niepokojących zmian, 

mogących sugerować wystą-

pienie w stadzie choroby za-

kaźnej, zarówno hodowcy jak             

i lekarze weterynarii wolnej 

praktyki powinni brać po 

uwagę możliwość wystąpienia 

wysoce zjadliwej grypy pta-

ków podtypu H5N8 oraz zgła-

szać Inspekcji Weterynaryjnej 

podejrzenie wystąpienia tej 

choroby; 

Podmioty prowadzące działal-

ność w zakresie wprowadza-

nia na rynek drobiu i jego 

produktów, powinny  wyłożyć 

na stałe maty dezynfekcyj-

nych jako jeden z elementów 

skutecznej bioasekuracji. 


