
KOMUNIKAT 

W związku z zawiadomieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie znak: PIW-

ZZ.5201.8.7119.2.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. o stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej – grypy 

ptaków, w stadzie indyków rzeźnych w miejscowości Kiełpiny informuję, że: 

1) wyznaczono obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 kilometrów wokół 

ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Kiełpiny. 

2) wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków; o promieniu 7 

kilometrów poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości Kiełpiny 

 

• Na obszarze, o którym mowa w pkt 1 zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków 

utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 

weterynarii; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie 

powiatowego lekarza weterynarii; 

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu 

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem 

prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii; 

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało 

pozyskane: 

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i 

transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego 

lub 

b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy 

ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym 

pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce 

zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego. 

• Na obszarze, o którym mowa w pkt 1 nakazuje się: 

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach 

budowlanych 

lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: 

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach; 

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 



2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; 

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu 

drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków 

transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub 

substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z 

niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w 

szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z 

gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa 

oraz z niego wychodzące; 

5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków: 

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem 

pomieszczeń mieszkalnych; 

b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 

zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w 

gospodarstwie; 

6) zgłaszanie przypadków padnięć wolno żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy 

ptaków. 

• Na obszarze, o którym mowa w pkt 2 zakazuje się: 

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt 

jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt 

jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających 

lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego 

gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego 

lekarza weterynarii; 

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. 

• Na obszarze, o którym mowa w pkt 2 nakazuje się: 

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu 

drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów 

lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 



2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z 

niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w 

szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z 

gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa 

oraz z niego wychodzące; 

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym 

obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

Nakazy i zakazy, o których mowa powyżej obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na przedmiotowych obszarach. Jednocześnie informuję, że niestosowanie się 

właścicieli drobiu przyzagrodowego do wymogów prawa związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków może skutkować odpowiedzialnością karną. 

 


