
Na obszarze zagrożonym wystąpieniem HPAI (wysoce zjadliwa grypa ptaków) 
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 do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 

3)  niezwłoczne  informowanie  właściwego  miejscowo  powiatowego  lekarza  weterynarii
o  zwiększonej  zachorowalności  lub  śmiertelności  lub  znacznym  obniżeniu  produkcyjności
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

Na  obszarze  zagrożonym  wystąpieniem  HPAI  (wysoce  zjadliwa  grypa  ptaków)
ZAKAZUJE się:

1)  wprowadzania  i  wyprowadzania  z  gospodarstwa gdzie  jest  utrzymywany  drób,  drobiu  lub
innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody
właściwego  miejscowo  powiatowego  lekarza  weterynarii,  chyba,  że  ssaki  utrzymywane  są
wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, nie mających: 

a) kontaktu z drobiem i innymi ptakami, 

b) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki; 

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego miejscowo
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  drobiu,  w  tym  drobiu  odchowanego  do  rozpoczęcia  nieśności  i  piskląt
jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz
weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego
środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej
grypy ptaków; 

6)  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. 

3. Zakazu, o którym mowa w pkt 5, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zagrożony  drogami  lub  koleją  bez  rozładunku  lub  zatrzymywania  się  rozumianego  jako
unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
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