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ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW 

PRZYZAGRODOWY 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie, w związku z dynamicznie rozwijająca się 

sytuacją epizootyczną na terenie kraju spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków 

przypomina, iż prowadząc hodowlę drobiu zobowiązani są Państwo do spełniania 

wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 

2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków ( Dz.U. z 2022 poz. 768), a mianowicie: 

Zakazu: 

 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do 

których dostęp mają dzikie ptaki,  

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, 

zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

 

Nakazu: 

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do 

których mają dostęp dzikie ptaki,  

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany 

drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach 

mieszkalnych,  

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,  

d) przechowywanie paszy, w tym zielonki i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych 

przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z 

gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,  

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym 

pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed 

dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,  

 

Hodowcy drobiu powiatu 

chełmskiego 

 

Chełm, dnia 03 stycznia 2023  r. 
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f)  lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,  

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w 

polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem 

drobiu,  

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji 

zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.  

Drogi zakażenia 

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej 
prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni 
kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie 

wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, 
sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków 
odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty 
może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. 

 Ponadto, posiadacz drobiu zobowiązany jest do zawiadomienia organu Inspekcji 

Weterynaryjnej (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 

Chełm od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 pod numerem telefonu (82) 5655058, 

poza godzinami pracy urzędu pod alarmowym numerem telefonu 693613992)   albo 

najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o 

wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: 

a) zwiększonej śmiertelności; 

b) znaczącego spadku pobierania paszy i wody; 

c) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, 

niezborność ruchów; 

d) duszności; 

e) sinicy i wybroczyn; 

f) biegunki; 

g) nagłego spadku nieśności. 

  

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest 

obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie. Posiadaczowi zwierzęcia, który 

dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia przysługuje ze środków budżetu 

państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na grypę 

ptaków zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.  
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