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Wzwiazku . mepokoj.c, sytuacja fSXSST^JSiUS^

zjadliwej grypy Ptakbw wkraju %»ZZ££SS£ZS£ iS

«U

wysoce zjadliwej grypy piakow (Dz. U.z2017r. poz. 722).
Zgodnie zopisanym powyzej rozporzadzeniem przypominamy o:

11 TtSL drobiu oraz pKtou, utrzymywanych przcz czlowieka woda ze zbiornikbw,

b) £S
id»£S2SU-~ -—j- ™dr6b'
zwlok dzikich pta/cdu; lub tusz pta/cdi^ lownych;
al utrzymywania drobiu wsposob ograniczajacy jego kontakt zdzikimi ptakami,

bS I do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, wktorych jest utrzymywany
'STte ptaki, zwyf.czeniem ptoWu; utrzymywanych stale wpomteszczemach

c) TzZlXi drobiu wsposbb wykluczaj.cy jego dostep do zblornik6w wodnych.
do ktorych dostep maja dzikie ptaki,

d) przechowywania paszy dla ptak6w wsposob zabezpieczajacy Przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptakow utrzymywanych wniewoh wsposob

61 S*!U
*-* ^ d0St?Pem
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. • • «,«+ HPTvnfekcvinvch
przed wejsciami
i wyjsciami

bud"k6w

z budynkow

' K2-T
wT^rTest Utrzymywany drob, w»«Ujg—«
zabezpieczenie wejsc iwyjsc ztych budynkow -wprzypadku ferm, wktorych
jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
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g) «osowania przez osoby wchodza.ce do budynkow inwentarskich, wktorych jest
utrzymywany drob, odz.ezy ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonvrh I

uzytku wylacznie wdanym budynku - wprzypadku ferm,8 w'kKiorycn
t^ych drob
drTb jest
ies

utrzymywany wsystemie bezwybiegowym,

h) stosowania przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane zobsluga drobiu zasad
htgteny osobtstej, wtym mycie rak przed wejsciem do budynkow inwentarsfach

' ^d™:;:^3 sprz?tu'—» ™-h -» —- SSfu-

j) powstrzymania sie przez osoby, ktore w ciaeu ostamirh to „ i •

pta&to, spadku pobierania paszy lub niesnosci.

^

PadlyCh

Wramach podejmowanych dzialan hodowcy drobiu powinni pami?tac o:

-regulamym przegladzie polaczeh i rur (silosy paszowel ood kat™ k
zanieczyszczen odchodami,
paszowe) pod katem obecnosct
-usunieciu

nieszczelnosci

budynkow

inwentarskich

iotworach, zabezpieczenie kominow wentylacyjnyTh)

rstetw

'

W 0knaCh

' ^ 2 ^ ^ ^ d°karm,anla *"**» »v* « terenie gospodarstw
- czestym usuwaniu opadlych owocow zdrzew owocowych.

Wdrozenie srodkow bioasekuracji przez posiadaczy drobiu zapobiec moze
pojawxanm «, nowych ognisk grypy ptakow, ktora to choroba jest trudnT do

zwalczema wymaga stosowania ogromnych nakiadow finansowych oraz^tkut
sKutmye

ogramczeniami w handlu drobiem.

Jednoczesnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chelmie przypomina iz
w przypadku podejrzenia wyst.pienia choroby zakainej zwierzat posiadacz zwierzat (lub
oeoba majaca kontakt ze zwierzetami, wszczegolnosci przy wykonywaniu obowitiow
sluzbowych lub zawodowych) jest obowi*zany do niezwlocznego zawiadomienia otym

powiatowego lekarza weterynarii bezposrednio lub za posrednictwem lekarza weterynarii
opiekujaqego sie gospodarstwem albo wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zglos^enie Podejrzema wystapienia choroby zakainej zwierzat, zgodnie z ustawa
zakaznych zwierzat jest obowiazkiem, ktorego niedopelnienie stanowi vwWvent
z dnia 11 marca 2004 roku o ochrome zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob

podlegajace karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo karze grzywny
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Po dokonamu zgloszenia, do czasu przyhycia urzedowego lekarza weterynarii posiadacz

ZT$££SS£t wmtejscu ich przebywania iniewprowadzania tarn innych
zwierzat;

dna+Arni do pomieszczeh lub miejsc,

w ktorym wystapfia choroba.

Posiadacz zwierzat zobowiazany jest do.

•^rw* i zwlok zwierzecych do

' SrfSiSr^SSX3^8^ udzielmha pomocy przy tch
wykonywaniu;

zakainej zwierzat.

Weterynaryjnej.

Zgodnie zart. 49 ust. 1odszkodowanie zbudzetu pahstwa przysluguje za:

u z^mywanew waruTkach fermowych (jeleh szlachetny -Cervus claphus jelen
s£fTervus nippon i daniel - Dama dama), rodziny pszczele (pszczola mtodna
Apis mellifera) oraz ryby slodkowodne]

. zabite lub poddane ubojowi znakazu organow Inspekcji weterynaryjnej

• £S^kVr=™— "SS£ SWSSS
obowiazkowi zwalczania.

y.nrlnic z art 49 ust 7 ustawy o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob

£**££
odszkodowanie przysluguje. J-l-*-- ~£Sg3l
obowiazkow nalozonych na podstawie art. 44 ust. l, zatem uu^
zwierzat nalozonego na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Browama 2, 22-100 Chelm

tcl, (82) 565-50-58 fax: (82) 565-50-58, e-mail: f^W.!*^**^!* w^.piw.cHeftp.P]

Podejmowanie dzialah majacych na celu utrudnienie wykonywania zadah mm, r™™^
Do wiadomosci :

povvi

Ukarz^erynarll

1. Komendant Miejski Policji wChelmic

1*52!

ieJ PartstwoweJ
Stra^iNasiennictwa
Pozarnej wChelmie
**,**£?* **
3.%WnT,CndrfTWojewodzk, NrliCJSk,
Inspektor
Ochrony Roslin
wLublinie Deleaatura wChe.mf^

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wChelmie

5. Nadbuzariski Oddzial Strazy Granicznej wChelmie

^legatuia u Chelmie

6. Starosta Powiatu Chelmskiego
7.

Prezydent Miasta Chelma

8. Wojt Gminy Bialopole
9. Wojt Gminy Chelm
10.
11.
12.
13.

Wojt Gminy Dorohusk
Wojt Gminy Dubienka
Wojt Gminy Kamieri
Wojt Gminy Lesniowice

14. Burmistrz "Gminy Rejowiec
15. Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
16. Wojt Gminy Rejowiec Fabryczny'
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Wojt Gminy Ruda Huta
Wojt Gminy Sawin
Burmistrz Gminy Siedliszcze
Wojt Gminy Wierzbica
Wojt Gminy Wojslawice
Wojt Gminy 2mudz

23. Kierownik Powiatowego Biura ARiMR

24. Powiatowy Zespol Doradztwa Rolniczego

25. Lubelska Izba Rolnicza BP w Chelmie
26. Zarzad Drog Powiatowvch w Chelmie

28
WojCw6dxkich
R^n
Drog Wojewodzkieh wChelmie
28. lSSSJS&
Lekarzc weterynarii
powiatuw^ublinie'
chelmskiegowszyscy

29. Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych wLublinie

30. Nadlesnictwo Chelm
31. Nadlesnictwo Sobibor

32. Nadlesnictwo Krasnystaw
33. Nadlesnictwo Strzelce

34. Polski Zwiazek Lowiecki Zarzad Okregowy wChelmie
35. aa.

>
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