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Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)' podtypu H5N8 - nie jest groźny dla |udzi,

ale jest bardzo szkodlirry dla gospodarki i nicbezpieczny dla Waszych gospodnrstw.

Główną przyczyną rozpzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 ą zatażone dzikie ptaki

Niestety przycąmą byrła też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach

postępowania.

Naleźry bezwzględne przestrzegać zasady bioasekurrcji:

zabezpieczyć paszę przed dostępem zwienąt dzikich;

nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

niepoicdrobiuoraz ptaków utrzymywanych ptzez człowieka wodą ze zbiorników, do

kńrycb dostęp mają dzikieptaki;

stosować w gospodarstwie odzież i obuwię ochronne oraz po kazdym konakcie

z drobiem lub dzikimi pmkami umyć ręce wodą z mydłem;

stosować maty dezynfekc1jne w wejściach i wfrściach z budynków, w którycb utzymywany jest

dńb;

przetrzymywać drób w pneaaczonych do tego celu pomieszczeniach bez mozliwości

swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przrypominemy też,żeza brłkstosowłnia zrsad bioascliuracji Ędą nakładane krry rdministłacyjne.
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