Brzeg, dnia 1 grudnia 2015 r.
HODOWCO DROBIU
Powiatowy
Lekarz
Weterynarii
w
Brzegu,
w
związku
z utrzymującym się zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków u drobiu,
wykryciem choroby w Niemczech na fermie niosek i we Francji w chowie
przyzagrodowym, celem przeciwdziałania możliwości przeniesienia wirusa
choroby za pośrednictwem osób, pojazdów, sprzętu i dzikich ptaków, zaleca
ścisłe
przestrzeganie
zasad
bioasekuracji
stad
i
gospodarstw,
w szczególności:
■ oznakowanie wjazdów i wejść do pomieszczeń z ptakami tablicą: „ Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
■ posiadanie środków odkażających w ilości niezbędnej do bieżącego odkażania,
■ stosowanie odzieży i obuwia przeznaczonych wyłącznie do użycia
w pomieszczeniach z ptakami,
■ wyłożenie na stałe mat odkażających, nasączonych środkiem odkażającym
przed wejściem do każdego pomieszczenia z ptakami.
■ prowadzenie dokumentacji dotyczącej odkażania, dezynsekcji i deratyzacji,
■ utrzymywanie pomieszczeń dla ptaków w czystości,
■ przechowywanie paszy, karmienie i pojenie ptaków w sposób zabezpieczający
przed dostępem dzikich ptaków i innych zwierząt ( w pomieszczeniu ),
■ zabezpieczenie pomieszczeń dla ptaków i innych obiektów przed dostępem
dzikich ptaków i innych zwierząt,
■ kontrola ściółki przeznaczonej do pomieszczeń dla ptaków w zakresie
zanieczyszczenia odchodami dzikich ptaków,
■ szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować
w gospodarstwach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich
ptaków wędrownych, dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia,
■ hodowcy mogą przenieść wirusa przy braku przestrzegania zasad bioasekuracji,
■ konieczne staje się sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających
przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren gospodarstwa
oraz ocena wizualna skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów,
■ w przypadku zaobserwowania u ptaków niepokojących zmian (apatii,
zwiększonej śmiertelności, spadku przyrostów wagi, spadku spożycia paszy
i wody), mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej należy brać
pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, i zawiadomić
o takim podejrzeniu Inspekcję Weterynaryjną lub lekarza weterynarii
świadczącego usługi weterynaryjne w gospodarstwie.
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