
                       Protokół przeglądu gospodarstw przeprowadzonego w związku 

                   z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

                            na obszarze zapowietrzonym/zagrożonym/buforowym2) 
 

  Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: 

 ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) 

 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722), 

 rozporządzenie wojewody/powiatowego lekarza weterynarii wydane na podstawie art. 45 oraz art. 46 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. 

     

Sporządzony w dniu: ……………………..………. w miejscowości: ……………………………………………………... 

gmina: …………………………………………………….; powiat lubartowski 

przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                  (podać imię i nazwisko osób wyznaczonych do przeglądu)

 

Wykaz przeglądanych gospodarstw 

 

1. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami i wykluczający dostęp do zbiorników wodnych - TAK / NIE 

2. Przechowywanie paszy w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami - TAK / NIE 

3. Odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące i wychodzące z gospodarstwa - TAK / NIE 

4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstwa - TAK / NIE 

5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków (fermy z systemem bezwybiegowym) - TAK / NIE / ND 

6. Posiadanie środków dezynfekcyjnych - TAK / NIE 

7. Prowadzenie dokumentacji z codziennego przeglądu stad drobiu (liczba padłych, spadek pobierania wody lub nieśności) - TAK / NIE 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć. 

Podpisy osób przeprowadzających przegląd: 

1. ……………………………………………………………………………………….                                                                                                      ……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (podpis i pieczęć powiatowego lekarza weterynarii) 

Objaśnienia: 
1) Wpisać nazwę choroby zakaźnej zwierząt. 
2) Niepotrzebne skreślić. 
3) Wpisać liczbę zwierząt niewykazujących objawów klinicznych choroby zakaźnej zwierząt (-) i wykazujących objawy kliniczne choroby zakaźnej (+). 
4) Wpisać gatunek zwierząt. 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
w Lubartowie 

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 105  

tel. 855-28-11 

Lp. 
Imię i nazwisko 

posiadacza zwierząt 
Numer 

siedziby stada 

Przeglądane zwierzęta 3) 

Podpis posiadacza zwierząt świnie 
drób 

grzebiący 
kaczki gęsi 

inne 4) 
…………………………… 

- + - + - + - + 

1. 
 
 

 
         


