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Likwidacja ogniska grypy ptaków

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
zwalczania grypy ptaków, wystąpienie grypy ptaków u drobiu w gospodarstwie wiąże się z koniecznością
podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną działań mających na celu:

jak najszybszą likwidację ogniska,
ustalenie źródła choroby,
ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów).

W przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków, pod nadzorem urzędowym podejmowane są m. in.
następujące działania:

niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się grypy
ptaków;
usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie;
zniszczenie  lub  obróbkę,  w  sposób  zapewniający  zniszczenie  wirusa  grypy  ptaków,  produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem
grypy ptaków;
gospodarstwo, w którym stwierdzono grypę ptaków podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu
odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do
wirusa grypy ptaków.

Ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków,
może nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania.

 

Obszary: zapowietrzony i zagrożony

Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3
km wokół ogniska choroby) i obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska
choroby).

 

Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
zwalczania grypy ptaków, na obszarze zapowietrzonym stosuje się co najmniej przez 21 dni licząc od dnia
zakończenia  wstępnego  czyszczenia  i  odkażania  ogniska  choroby,  lecz  nie  krócej  niż  do  dnia
przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze
zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

 



Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
zwalczania grypy ptaków, na obszarze zagrożonym stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby.

[Źródło:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/likwidacja-ogniska-grypy-ptakow,  data  wejścia:
23 stycznia 2020r.]
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