Ważna informacja Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Kole.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej
grypy w woj. wielkopolskim (100 km. od powiatu kolskiego) przesyła ponownie

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Głównego Lekarza Weterynarii oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i prosi o
rozpowszechnienie w zwyczajowy sposób wśród posiadaczy drobiu.
W/w rozporządzenie

zakazuje:
1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków,
przepiórek, perlic, strusi oraz innych
bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z
wyłączeniem lotów treningowych lub lotów
konkursowych gołębi,
2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży,
oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz
każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa
w lit. a, na targowiskach,
3. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez
człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają
dzikie ptaki,
4. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym
jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;

nakazuje:
1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w

gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych
obiektach budowlanych lub innych miejscach, w
sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub
innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt
z dzikimi ptakami,
2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z
wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w
pomieszczeniach mieszkalnych, ( pod nr tel. 27
22 420 lub adres mail sekretariat@piwkolo.info)
3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego
dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają
dzikie ptaki,
4. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii

właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24
godziny przed przemieszczeniem, informacji o
planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu
obejmujących: rodzaj przesyłki, ze wskazaniem
odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych
albo jaj wylęgowych, datę przemieszczenia, miejsce
wysyłki i miejsce przeznaczenia, liczbę ptaków.

PLW w Kole Radosław Namyślak

