
                                                                   UWAGA ! 

                                            WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW !  

   

      WÓJT GMINY NIEBORÓW informuje, że na terenie  powiatu skierniewickiego  stwierdzono 

ognisko PTASIEJ GRYPY. Wirus nie jest groźny dla człowieka, ale stwarza zagrożenie dla drobiu 

i dlatego konieczne jest zaostrzenie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach 

domowych zajmujących się jego hodowlą.  

           Ponadto Wojewoda Łódzki wydał Rozporządzenie nr 10/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku w 

sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby 

zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów 

oraz nakazów na tych obszarach,  w którym określił następujące  miejscowości Gminy Nieborów 

jako obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków: Bełchów, Dzierzgów, Dzierzgówek, 

Bobrowniki 

   Na obszarze zagrożonym zakazuje się:  

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych 

ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

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

lekarza weterynarii; 

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

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

odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych  na obszarze zagrożonym bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

 

    Na obszarze zagrożonym nakazuje się:  

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych 

obiektach budowlanych lub innych zamkniętym miejscu w gospodarstwie; 

2) niezwłoczne usuwanie 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 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 oraz 

wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób; 

5) karmienie i pojenie zwierząt w zamknięciu; 

 

 

                                                                                                                Jarosław Papuga 

                                                                                                         (-) Wójt Gminy Nieborów 


