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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w nawiązaniu do pisma
Małopolskiego Wojewódzkiego LekarzaWeterynarii informuje o stwierdzeniu w dniu
20 marca 2O2Ir. dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na
terenie województwa małopolskiego

Ognisko HPAI nr 1 w 2O2L r. zostało stwierdzone w gospodarstwie
zlokalizowanym w miejscowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat gorlicki,
utrzymującym indyki rzeżne (8 tyg.- 2422 sztuki; odchów 3 dni-
8720 sztuk). Jest to ognisko pierwotne.

Ognisko rrPł lt 2 w 2O2t r. zostało stwierdzone w gospodarstwie utrzymującym
5975 sztuk kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Bielanka,
gmina Gorlice, powiat gorlicki.

W zvłiaalu z powyższym Powiatowy l-ekarz Weter}narii w, Tarnowie
przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji gkreślonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnią 2OI7 r.
w sprawie zatządzęnia środków związanych z wystąpieniem wy§oce zjadtiwej
grypy ptaków |Dz. U. z 2Ot7 t. poz. 722|

Na terytorium Polski:
zakazuje się:

a) pojenia drobiu otaz ptaków utrzymywanych przez
zbiorników, do których dostęp mają dzikię ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany
drób, zuńok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
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nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontaktz dzikimi ptakami,
b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników

wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
c) przechowywanie pasz,y dla ptaków w sposób zabezpieczający przed

kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymlnwanych w niewoli w sposób

zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ic}.
odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymy.wany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść ztych budynków - w przypadku ferm, w których
drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

0 stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzym5rwany drób, odzieĘ ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do uz.ytku vlyłącznie w danym budynku - w prąapadku ferm,
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czylnr'ości zuriaaarLe z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,

h| oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi użrywanych do obsługi drobiu
przed każdyrn ich użyciem,

ł powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykon5rwania czynności
zwię,anych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby
padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k| zgłaszanie do powiatowego Iekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymyvany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych
stale w pomies zczeniach mieszkalnych

"" 
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Proszę o przekazanie powyż szychinformacji hodowcom drobiu

Rozdzielnik:

Burmistrz miasta i gminy Cięzkowice ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
Wójt gminy Gromnik ul. Witosa2, 33-180 Gromnik
Wójt gminy Lisia Góra, ul. 1 maja7,33-140 Lisia Góra

1)

2)

3)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
ul. Braci Saków 1,33-1O0 Tarnów, Tel.: (14) 628-60-90, fax: (014) 628-60-90
e-mail: sekretariat@piw-tarnow.pl, www.piw-tarnow.pl



4) Wójt gminy Pleśna, 33-L71 Pleśna 24O
5) Burmistrz miasta i gminy Radłów ul. Kolejowa7,33-130 Radłów
6) Burmistrz miasta i gminy Ryglice ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
7) WÓjt gminY Rzepiennik Strryżewski, 33-163 Rzepiennik §trzyżewski 4O0
8) Wójt gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642
9) Wójt gminy Szerzyay, 38-246 Szerz.yny 52I
10) Wójt gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-1OO
11) Burmistrz miasta i gminy T\rchów ul. Rynek , 33-170 T\rchów
12) Wójt gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 55O
13) Wójt gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19
14) Burmistrz miasta i gminy Wojnicz ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz
15) Burmistrz miąsta i gminy Zakliczyn Ul. Runek 32, 32-840 Zaklicryn
16) Burmistrz miasta i gminy Żabno ul. W. Jagiełły I , gg-24o Żabno
17|Prezydent miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-1Oo Tarnów
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