
podstawowe wvmoqi bioasekuracii :

1, SPecjalna odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do wykonywania prac
(karmienie, pojenie, czyszczenie itp.) z drobiem;

2. Posiadanie mat dezynfekcyjnych, w liczbie, która zapewnia zabezpieczenie
wszYstkich wejŚó i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia
chorobą;

3. Posiadanie takiej ilości środków dezynfekcyjnych, żeby wystarczyły do
pzeprowad zenia dor ażnej d ezynfekcj i,

4, BudYnki, w których utrzymywany jest drób, powinny być zabezpieczone pzed
dostępem zwierząt innych, w tym dzikich ptaków i utrzymywane w czystości.

5. W gosPodarstwie nalezy wydzielic miejsca do składowania środków dezynfekcyjnych
(miejsce te musi być zabezpieczone pzed dostępem osób niepowołanych),
obornika, produktów leczniczych weterynaryjnych.

6. Umieszczenie pzy wejściach do budynków, w których utzymywane są zwiezęta,
tab!ic z napisem "Osobcm nleupowaznionynn v",stęp lvzbroniony''.

7. Zakaz:
1) Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,

do ktorych dostęp mają dzikie ptaki,
2) wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób,

zwłok dzikich Ptaków lub tusz ptaków. łownych; zakaz ten nie dotyczy osób
utrzymująóych ptaki, które nie mieszczą się ww. definicji drobiu.

8. Nakaz:
1) utrzYmywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
2) zgłaszania do powiatowego lekaza weterynarii miejsc, w których jest

utrzYmYwany drob lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w
pomieszczeniach mieszkalnych,

3) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
do których dostęp mają dzikie ptaki,

4) Pzechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z
dzikimi Ptakami oraz ich odchodami oraz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków
utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpiecząący paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków orazich odchodami,

5) wYłozenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejśc i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w ktorych

, drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
6) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest

utrzYmYwany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, pzeznaczonych
do uzytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest
utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

7) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad
higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

8) oczyszczania i odkazania sprzętu i nazędzi uzywanych do obsługi drobiu pzed
kazdym ich uzyciem,

9) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich72 godzin uczestniczyły
w Polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą
drobiu,


