
ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 


G~owny Lekarz Weterynarii, biorqc pod uwag~ koniecznose kontynuowania dzia~an 
zapobiegawczych, majqcych na celu ochron~ zdrowia ludzi i zwierzqt, zWiqzanq z zagrozeniem 
wysoce zjadliwq grypq ptakow oraz ograniczenie bardzo duzych strat ekonomicznych 
spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umozliwiajqce 
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia si~ choroby. 

GJownym zrodlem zagroi:enia dla zdrowia ludzi i zwierzqt (drobiu) Sq dzikie ptaki, b~dqce 
bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptakow. 

Objawy kliniczne grypy ptakow u drobiu Sq ma~o charakterystyczne i zr6Znicowane 
w zaleznosci od zjadliwosci szczepu wirusa wywo~ujqcego chorob~, gatunku i wieku ptakow, 
zakazen towarzyszqcych oraz warunkow srodowiskowych. G~owne objawy kliniczne wysoce 
zjadliwej grypy ptakow (HPAI) u drobiu to depresja, gwa~towny spadek/utrata produkCji jaj, 
mi~kkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrz~k grzebienia i dzwonkow, silne 
~zawienie, obrz~k zatok podoczodo~owych, kichanie, dusznose, biegunka. Padni~cia ptakow 
mogq bye nag~e, bez widocznych objawow. Smiertelnose moze dochodzie do 100%. Przy 
zakazeniu wirusem grypy 0 niskiej zjadliwosci mogq wystqpie objawy ze strony uk~adu 
oddechowego (z regu~ ~agodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. 
Zakazone ptaki wydalajq duze ilosci wirusa z ka~em, w wydzielinie z oczu i drog oddechowych. 
Najbardziej prawdopodobnym zrod~em zakazenia drobiu domowego jest bezposredni lub 
posredni kontakt z w~drujqcymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. 
Rozprzestrzenienie wirusa moze nast~powae rowniez poprzez zanieczyszczonq pasz~, wod~, 
nawoz, sprz~t i srodki transportu . Bardzo waznq rol~ w rozprzestrzenianiu wirusa grypy 
odgrywa cz~owiek, ktory poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprz~t i produkty (jaja) 
moze przyczYnlc si~ do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem 
zainfekowanych cZqstek i kropelek nie ma wi~kszego znaczenia. Wirus grypy ptakow moze 
zachowywac aktywnose w srodowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy 
podejrzeniu choroby zabezpieczenie pomieszczen, sprz~tu, nawozu oraz dok~adne ich 
oczyszczenie i odkazenie. Wirusy grypy Sq wrazliwe na powszechnie stosowane srodki 
dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go rowniez obrobka termiczna (smazenie, gotowanie). 

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowcow drobiu - chow przyzagrodowy 

zaleca si~: 

• 	 karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkni~tych, do ktorych nie majq dost~pu 
ptaki dzikie; 

• 	 przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkni~tych lub pod 

szczelnym przykryciem, uniemozliwiajqcym kontakt z dzikim ptactwem; 


• 	 unikanie pojenia ptakow i czyszczenia kurnikow wodq pochodzqcq spoza gospodarstwa 
(g~ownie ze zbiornikow wodnych i rzek); 

• 	 zg~aszanie lekarzowi weterynarii, wojtowi, burmistrzowi, i innym organom w~adzy 


lokalnej nag~ych, zwi~kszonych padni~e drobiu; 


• 	 ograniczenie przemieszczania si~ osob postronnych oraz zwierzqt pomi~dzy obiektami, 
w ktorych przechowywana jest karma dla zwierzqt a obiektami, w ktorych bytuje drob; 

• 	 po kazdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rqk wodq z myd~em; 

• 	 wydzielenie odziezy uzywanej przy czynnosciach zWiqzanych z obs~ugq drobiu; 

• 	 osobom utrzymujqcym drob w chowie przyzagrodowym, aby nie byty zatrudniane 

w przemystowych fermach drobiu; 


Zalecenia dla hodowcow gol~bi pocztowych 

zaleca si~: 

• 	 karmienie i pojenie go~~bi w sposob wykluczajqcy dost~p ptakow dzikich; 

• 	 przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkni~tych lub pod szczelnym przykryciem 
uniemozliwiajqcym kontakt z dzikim ptactwem; 


