OŚWIADCZENIE WS. WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
(HPAI H5N8)
Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF) z dn. 5 grudnia 2014 r.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z wystąpieniem
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 (HPAI H5N8) w trzech
paostwach członkowskich oraz wykrycie w miesiącu listopadzie obecności tego
wirusa u dzikiego ptactwa wędrownego w dwóch z tych paostw, a także z uwagi
na potencjalne stałe ryzyko wystąpienia w nadchodzących tygodniach nowych
ognisk u drobiu, na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności
i Pasz (PAFF) w dn. 5 grudnia 2014 r. paostwa członkowskie uzgodniły podjęcie
działao obejmujących:
zwiększanie oraz utrzymywanie wysokiego poziomu świadomości
związanej z ryzykiem wprowadzenia/przeniesienia wirusa wśród
przedstawicieli branży drobiarskiej (rolnicy/hodowcy, lekarze
weterynarii, pośrednicy, firmy transportowe, pracownicy zajmujący się
ubojem, związki branżowe oraz inne zainteresowane strony);
promowanie stosowania środków bioasekuracji w gospodarstwach na
wszystkich etapach łaocucha produkcyjnego drobiu i jaj poprzez
współpracę z przedstawicielami branży w celu poprawy bioasekuracji
dzięki decyzjom na poziomie zarządzania oraz, tam, gdzie to możliwe,
w celu propagowania zmian, które ograniczą ryzyko przeniesienia
zakażenia lub ryzyko jego rozprzestrzeniania się;
zapewnienie gotowości służb weterynaryjnych, w tym aktualizacja
planów gotowości w związku z obecną sytuacją;
wzmacniane współpracy na wczesnym etapie pomiędzy paostwami
członkowskimi, współpracy z partnerami handlowymi UE, przejrzyste
informowanie nt. środków mogących mied wpływ na inne
zainteresowane strony;
zapewnienie ścisłej współpracy z całym sektorem drobiarskim,
ornitologami, specjalistami ds. epidemiologii weterynaryjnej w zakresie
różnych możliwych scenariuszy rozwoju epidemii;
informowanie i zachęcanie opinii publicznej, organizacji zajmujących się
obserwacją ptaków, myśliwych itp. do wspierania służb weterynaryjnych

poprzez zgłaszanie nieprawidłowości w populacji dzikiego ptactwa,
zgodnie z opublikowanymi wymaganiami paostw członkowskich;
uwzględnienie ustaleo zawartych w raporcie EFSA oraz raporcie
monitoringowym Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej
w rozważaniach odnośnie do kwestii, czy (i jeżeli tak, to w jaki sposób)
należałoby zwiększyd monitoring dzikiego ptactwa;
wsparcie przeglądu środków w zakresie bioasekuracji i systemów
wczesnego wykrywania (Decyzja 2005/734/WE) oraz środków
ochronnych przewidzianych w przypadku wykrycia wysoce zjadliwej
grypy ptaków podtypu H5N1 (HPAI H5N1) (Decyzja 2006/563/WE) w celu
oceny, czy, i jeżeli tak, to w jakim stopniu mogłyby one mied
zastosowanie w obecnej sytuacji w odniesienie do HPAI H5N8.

