
Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:
* niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 
transportu drobiu lub innych ptaków;
* stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub 
z niego wychodzące;
* niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, 
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
* trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,
* zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

* przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
* odnowy populacji ptaków łownych;
* organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i 
rozpowszechniania;

Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach w obszarze zapowietrzonym nakazuje się zgodnie
z zapisami rozporządzenia, ubój lub uśmiercanie prewencyjne w obrębie zakładu pod nadzorem 
powiatowego lekarza weterynarii, drobiu utrzymywanego w zakładach komercyjnych oraz zakazuje
się utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych:

1)      w powiecie żuromińskim:

a)      w gminie Lubowidz miejscowości: Obórki, Zatorowizna, Mleczówka, Kipichy, Ruda, 
Galumin, Przerodki, Wylazłowo, Wronka, Suchy Grunt, Obórki, Płociczno,

b)      w gminie Kuczbork miejscowości: Bagienice Duże, Bagienice Nowe, Bagienice Małe, 
Szronka, Łążek, Krzywki Bratki,

c)      w gminie Siemiątkowo miejscowości: Pijawnia, Stare Budy Osieckie, Nowe Budy Osieckie, 
Budy Koziebrodzkie, Karolinowo, Osowa, Gutkowo, Wola Łaszewska,

d)      w gminie Lutocin miejscowości: Felcyn, Elżbiecin,

e)      w gminie Bieżuń: Mak, Adamowo;

2)      w powiecie mławskim:

a)      w gminie Strzegowo miejscowości: Unikowo, Budy Wolińskie, Budy Giżyńskie, Giżyn, 
Giżynek, Stara Maryśka, Chądzyny-Kuski,

b)      w gminie Szreńsk miejscowości: Krzywki-Piaski, Grądek,

c)      ulica Krajewo w mieście Mława,

d)      w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości Łomia, Parcele Łomskie, Cegielnia Lewicka,

e)      w gminie Szydłowo miejscowość Szydłowo,

f)       w gminie Stupsk miejscowości Kolonia-Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Sułkowo-
Kolonia;



3)      w powiecie sierpeckim:

a)      w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Kosemin, Krajewice 
Duże, Krajewice Małe, Rekowo, Kęsice, Jeżewo, Makomazy, Ostrowy, Orłowo, Majki Duże, Majki
Małe,

b)       w gminie Rościszewo miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki-Stara Wieś,

c)      w gminie Gozdowo miejscowości: Rogieniczki, Cetlin;

4)      w powiecie gostynińskim w gminie Gostynin miejscowości: Kleniew, Sieraków, Marianów 
Sierakowski, Sierakówek, Lisica, Leśniewice, Anielin, Halinów, Nowa Wieś na zachód od drogi 
1422W, Stanisławów Skrzański, Skrzany;

5)      w powiecie płockim:

a)      w gminie Bielsk miejscowości: Gilino, Rudowo, Smolino, Leszczyn Księży, Leszczyn 
Szlachecki, Lubiejewo, Józinek, Kuchary-Jeżewo, Ciachcin, Goślice, Ciachcin Nowy, Konary, 
Machcino, Drwały, Niszczyce-Pieńki, Kłobie,

b)      w gminie Radzanowo: Trębin, Męczenino;

6)      w powiecie płońskim w gminie Raciąż miejscowość Jeżewo-Wesel;

7)      w powiecie siedleckim:

a)      w gminie Paprotnia miejscowość Rzeszotków,

b)      w gminie Suchożebry miejscowości Brzozów i Nakory.

Na obszarze buforowym nakazuje się m.in.:

·         trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,

·         zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie 
właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub 
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach,

·         zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu,

·         zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób 
mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu 
lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku 
rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Na obszarze buforowym zakazuje się m.in.:

·         przemieszczania ptaków z zakładów i do zakładów,



·         organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich 
pozyskiwania i rozpowszechniania,

·         odnowy populacji ptaków łownych.

Ponadto, jeżeli możliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych 
zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, właściwy miejscowo, powiatowy 
lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w 
sposób:

* uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w -innych 
gospodarstwach;
* ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.


