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W młiaąku z dynamicznie rczulijającą się sytuacją epizooĘczną na terenie kraju

spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków ( HPAI I oraz stwierdzeniem dwóch ognisk tej

choroby na terenie województvła lubelskiego w powiecie lęczyńskim i krasnostawskim

zacłtodzi konieczność zastosowania środków zmniejsząjących ryryko wystąpienia grypy

ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób zarówt:.o na terenie naszego powiatu jak i
całego województwa lubelskiego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest bardzo zaraźIiurą i zakaźną chorobą na którą

chorują wszystkie gatunki ptaków, podlega ona ustawowemu obowiązkbwi zwa7czania.

Szybka likwidacja choroby za7eĘ od natychmiastowego podjęcia szeregu restrykcji

zuńryanych z ograniczeniem przemieszczania rwrcrząt i \udń oraz radykalnych kroków

zmierzających do eliminacji zagrożeńa, w tym chorych ptaków.

Straty zvdtapane z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków wynikają z upadków i
likwidacji chorego, zakażonego i podejrzanega a zakażenie drobiu araz międąynarodowych

restrykcji handlowych o charakterze zakazu handlu drobiem i produktami pochodzącymi

od drobiu.

W młiap,Iąl z pov,ryżsrą sytuacją Wojewoda Lubelski !!ydał Rozporządzenie Nr 1 z

dnia 16 stycznia 2O23r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków {HAPł w gospodarstwach utrzymujących drób

na terenie powiatu krasnostawskiego, biłgorajskiego, lubelskiego, świdnickiego oraz

zamojskiego.

Powyższe rozpotządzenie wprowadza na wfw obs zasach restrykcje zvłiązane z

nakaz.em utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub

innych zamkniętych obiektąch w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem otaz z
dzikimi ptakami. Wprowadza również rrakaz karmienia i pojenia drobiu i ptaków
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utrzymywanych przez człowieka w zamknięĘch pomieszcrrniach lub osłoniętych
miejscach w sposób zabezpiecząący paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich
odchodami.

W nxliagk§l z powyższy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraj; przesyła w
zalączeniu opublikowane w Dzienniku Urzędolyym wlw Rozporządzenie Nr 1 Wojewody

Lubelskiego z dnia 16 stycznia2O23r. (Dz.Urz. Woj.Lub. z 2O23r. poz. 326 ) z prośbą o
podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczĄowo przyjęty na Państwa

terenie.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o poinformowanie hodowców utrzrymujących

drób na Państwa terenie o zgŁaszanie swoich hodowli drobiu do Powiatowego Inspeldoratu
Weterynarii w Biłgoraju, pisemnie na adres tut. Inspektoratu lub telefonicznie pod nr
84 686-12-79.

Zwracarn również się z prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników oraz pod,anie do

publicznej wiadomości aktualnych przepisów dotyczących ptasiej grypy zawartych w
Rozporządzeniu MiniŚtra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2a22 r. w sprawie

zarządzenia środków zuńry,artych z wystąpieniem wy§oce zjadliwej grypy ptaków {Dz.U.

2a22 poz. 768 | oraz rozpowszechnienie Ulotki ,, UWAGA! HPAI" zasady, które naJeżry

ptzestrz,egać w celu ochrony gospodarstwaptzed wirusem zjadliwej grypy ptaków ( HPAI ).

Z pou)azaniem

W zŃacz,ęni:u:

1. Rozporządzeńe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2023t. w sprawie wprowadzenia

środków mlńejszających ryzyko wysĘpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI) w

gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu krasnostawskiego, biłgoĄskiego,

lubelskiego, świdnickiego oraz zamojskiego (Dz,Urz.Woj.Lub. z2023t. ,poz.326)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie

zarządzenia środków złńązanychz wysĘpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

(Dz.U. 2022 poz.768 ).

3. Ulotka,, UWAGA! HPAI".
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