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ZAWIADOMIENIE 

  
 Na podstawie art. 51 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku z 
wystąpieniem choroby wymienionej w pkt 14 załącznika nr 2 do w/w ustawy: 
zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 21.01.2022 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)                      
w miejscowości Końskie, powiat konecki u dzikiego ptaka (łabędzia niemego). Jest to drugi 
przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu koneckiego. 

1. W dniu 18.01.2022r. o godz. 10.00 wpłynęło do PIW w Końskich telefoniczne zgłoszenie   
od pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Końskich o przypadku padłego łabędzia niemego 
odłowionego ze stawu zlokalizowanego przy ul. Browarnej w Końskich. 

2. W dniu 18.01.2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich przeprowadził badanie 
sekcyjne, w którym stwierdził: obecność wybroczyn na narządach wewnętrznych - wątrobie, 
pienisty płyn w płucach. W związku z powyższym pobrał próby do badań laboratoryjnych w 
kierunku HPAI, łącznie 3 próbki z 3 tkanek: serce-1szt, płuca -1 szt, wątroba-1szt. 

3.  Pobrane próbki przesłano w dniu 19.01.2022 r. do laboratorium PIW PIB w Puławach celem 
potwierdzenia lub wykluczenia  wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

4. W dniu 21.01.2022r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich otrzymał sprawozdanie z 
badań nr P/22/01878 z dnia 21.01.2022 roku, w badanych próbkach stwierdzono obecność 
materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1.  

W związku z powyższym czas obowiązywania środków związanych z wyznaczeniem strefy 
zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków, określonych rozporządzeniem Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Końskich nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. w stosuje się co najmniej przez 30 dni, 
licząc od dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych od dzikich ptaków, u których stwierdzono 
obecność wirusa, zgodnie z § 2 ust.4 tegoż rozporządzenia. Oznacza to, że okres ten zostaje 
przedłużony do co najmniej 30 dni, licząc od dnia 18 stycznia 2022 r.  
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