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W zwtązku ze zbllżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje
bardz<> dużaIlrczna migracja dzikich ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Jeleniej Gorze zwraca się z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród hodowców
drobiu o podęcie działan mających na celu przygotowanie gospodarstw
utrz.ymujących drób domowy (fermowy I przyzagrodowy) do zabezpleczeTlla przed
cwcntualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

W ramach podejmowanych dział.an hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki
gospodarstwa, powinni JuŻ teraz pomyŚleĆ o:

- zabezpteczeniw słomy, która będzie wykorzyst5rwana w chowie ściółkowym
przcd dostępem dzlktego ptactwa (przetrzyrnywanie w zamkniętych
pomieszc zerrlacl1, zadaszenie itp. ) ;

-regularnyrn przeglądzie wszelkich połączen i rur (silosy paszowe) pod
kąte m obecnośct zanieciryszczetv np. odchodami dzikich ptaków;

-climinacji wszelkich mozliwych do usunięcia nieszczelności budynków
inwcntarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów
wentylacyjnych);

-w miarę mozliwości powstrzymanlu się od tworzenia sztucznycłl
zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz
zab ezpte czerrru i s tni ej ący ch pr ze d do s tę p e m dzlkte go p tac twa ;

-powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie
go spodarstw (karmniki)

-jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się
najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.
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W zwtązku z tyrn prąrpornlna posiadaczoTn drobiu, że zagrożenie
wYstąPieniem grypy ptaków nie ustąpiło całkowicie oraz o konieczności
stosowania przepisów zawartych w rozporządzeflM Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 4 kwietnia 2OI7r. w sprawie zarządzenia środków związanyc111 z
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2ol7,poz.722).
NalezYrygorystycznęprzestrzeganiezasad,b i o a s e ku r a c j i wcelu ochrony
utrzymywanego drobiu przed dzlktm ptactwem.

W załączeniu ulotki informacyjne.
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lrrtępca Pnwi l1r,,lX'qo Leka rzl Weterynarii

Otrzymują:
LPrezydent Miasta Jeleniej Góry
2. Starosta Jeleniogórski
3,Burmistrzowte miast i wójtowie gmin powiatu jeleniogórskiego
4.Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zf s w Swidnicy Oddział
w Jeleniej Górze
5.Agencja Restrukturyzacjt i Moderntzacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Jelcniej
Gorze,58-500 Jelenia Góra, ul.Morcinka 33a
6.Lekarze weterynarii powiatu i miasta Jelenia Góra
7.Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Jelenia Góra
8.fermy drobiu.
9.pakowalnie jaj
IO.zakłady rozbioru i przetwórstwa mięsa
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