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 Ptasia grypa 
 
Podstawowe wiadomości 

• Grypa ptaków typu H5N1 jest chorobą ptaków występującą obecnie 
w wielu częściach świata. W chwili obecnej większość zarażonych 
ptaków w UE to dzikie ptactwo wodne, takie jak łabędzie i kaczki.  

• Wirus H5N1 odpowiedzialny za chorobę zwierzęcą nie przenosi się 
łatwo z ptaków na ludzi.  

• Ludzie, którzy zostali zarażeni w innych częściach świata, mieli ścisły 
kontakt z żywymi lub padłymi zarażonymi ptakami, w szczególności 
drobiem domowym. 

• Jako że epidemia dotyczy dzikiego ptactwa, należy się spodziewać, 
że w nadchodzących miesiącach będzie ona występowała w różnych 
regionach UE, w związku z czym będziemy musieli nauczyć się żyć z 
okresowymi przypadkami ptasiej grypy.  

• Czasami choroba może rozprzestrzenić się z ptaków na inne 
zwierzęta, jak np. koty. Jeżeli na obszarach, na których odkryto 
zarażone ptaki, powzięto zwyczajne środki ostrożności, nie prowadzi 
to do znacznego wzrostu zagrożenia dla ludzi. 

• W Unii Europejskiej wprowadzono bardzo rygorystyczne środki 
weterynaryjne. Ich zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się wirusa z dzikiego ptactwa na drób oraz powstrzymanie 
występowania ognisk choroby wśród drobiu. 

• Na obszarach, na których odkryto zarażone ptaki ustanawia się 
tymczasowe strefy ochrony i nadzoru. W strefach tych ograniczone 
jest przemieszczanie żywych zwierząt, drób przechowywany jest w 
zamkniętych pomieszczeniach i monitorowany oraz rygorystycznie 
stosowane są środki dezynfekujące.  

• Stosuje się również szczególne środki w celu ochrony drobiu 
domowego oraz zapobieżenia dostaniu się zarażonych ptaków do 
łańcucha żywnościowego.  

• We wszystkich przypadkach dokładne gotowanie zapewnia, że mięso 
i jaja są wolne od wirusa.  

• Ryzyko zarażenia się społeczeństwa wirusem H5N1 pochodzącym z 
żywych zwierząt lub produktów drobiowych jest bardzo małe i nie 
ma potrzeby zmieniania nawyków żywnościowych lub planów 
podróży. 



Konsumpcja produktów drobiowych 

• Spożywanie drobiu – mięsa lub jaj – zakupionego w sklepach na 
terenie Unii Europejskiej jest bezpieczne, ponieważ podjęto 
rygorystyczne środki dotyczące bezpieczeństwa żywności i środki 
weterynaryjne, zapewniające, że mięso lub jaja pochodzące z 
chorych zwierząt nie dostaną się do łańcucha żywnościowego.  

• Na handel ze stref ochrony i nadzoru w granicach UE (w których 
odkryto zarażone ptaki) zezwala się wyłącznie pod ścisłą 
weterynaryjną kontrolą, a przywóz z państw trzecich dotkniętych 
chorobą jest zabroniony.  

• W przypadku pojawienia się ogniska choroby na fermie drobiu, całe 
stado zostanie poddane ubojowi i natychmiast usunięte. Mięso 
drobiowe i jaja produkowane na takich fermach również zostaną 
zniszczone.  

• Nawet w mało prawdopodobnym przypadku obecności wirusa w 
mięsie lub jajach sprzedawanych na terenie UE, dokładne gotowanie 
niszczy go, więc odpowiednio ugotowanie mięso i jaja nie stanowią 
zagrożenia.  

• Mięso pochodzące z zaszczepionego drobiu nie jest szkodliwe dla 
zdrowia ludzi, ponieważ wirus znajdujący się w szczepionce został 
zabity i nie może się rozmnażać.  

Grupy ryzyka 

• Osoby hodujące ptaki takie jak kurczęta, kaczki i gęsi w pobliżu 
miejsca zamieszkania nie powinny być przesadnie zaniepokojone, 
ale powinny być świadome zagrożenia. W szczególności powinny 
one: 

o przestrzegać instrukcji lokalnych organów weterynaryjnych, 
dotyczących zwłaszcza potrzeby karmienia i pojenia drobiu w 
pomieszczeniach oraz, w zagrożonych obszarach, 
przechowywania drobiu w pomieszczeniach,   

o zawiadomić właściwe organy w przypadku zaobserwowania 
wyjątkowo wysokiej liczby padłego dzikiego ptactwa lub w 
przypadku, gdy padnie wyjątkowo duża liczba hodowanych 
przez nie ptaków. W takim przypadku nie należy dotykać 
padłych lub chorych ptaków, 

o nie wpuszczać ptaków do domu oraz przestrzegać zasad 
higieny – w szczególności mycia rąk mydłem po kontakcie z 
ptakami lub ich odchodami,   

o zniechęcać dzieci do zabawy z ptakami i nauczyć je, żeby w 
przypadku zauważenia chorych lub padłych ptaków 
poinformowały dorosłą osobę, 

o upewnić się, że dzieci rozumieją podstawowe zasady higieny, 



o nie poddawać ubojowi i nie jeść chorych lub zdychających 
ptaków, ponieważ wiąże się to ze zwiększonym zagrożeniem. 

• Inne osoby, które mają regularny kontakt z drobiem (np. 
pracownicy fermy, weterynarze) lub dzikim ptactwem (np. myśliwi, 
obserwatorzy ptaków) muszą być świadome zagrożeń i podjąć 
odpowiednie środki ostrożności.  

• Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
stworzyło szczegółowe wytyczne ochrony osób zagrożonych oraz 
mieszkających lub podróżujących do obszarów, gdzie odkryto 
zarażone ptaki. Organy krajowe udzielają odpowiedzi na wszelkie 
pytania.  

Pozostali obywatele 

• Kontakt pozostałych obywateli z zarażonymi ptakami jest bardzo 
mało prawdopodobny.  

• Wystarczą następujące zdroworozsądkowe środki ostrożności: 

o nie należy dotykać chorych lub padłych ptaków lub drobiu, zaś 
o odkryciu podejrzanej liczby padłych lub chorych ptaków 
należy powiadomić lokalne organy weterynaryjne,  

o przestrzeganie normalnych zasad higieny – tzn. mycie rąk 
mydłem po kontakcie z ptakami lub ich odchodami. 

• W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w 
twojej okolicy: 

o organy krajowe mogą nałożyć tymczasowe ograniczenia na 
przemieszczanie drobiu oraz zabronić ludziom dostępu do 
pewnych miejsc.  Przestrzeganie tych instrukcji jest ważne, 
ponieważ ich zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania 
się wirusa, 

o w zagrożonych okolicach koty domowe należy trzymać w 
zamkniętych pomieszczeniach, aby zapobiec ich kontaktowi z 
zarażonym dzikim ptactwem lub jego odchodami, a także 
zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa na łapy kotów oraz 
zarażeniu zwierząt.  

Podróże 

• Ryzyko związane z podróżą do państw poza UE lub do regionów UE, 
w których wykryto ptasią grypę jest niewielkie lub nieistniejące, pod 
warunkiem unikania wizyt na fermach drobiu lub targach ptaków 
oraz przestrzegania wyżej wymienionych środków ostrożności, 
zgodnych z wytycznymi  ECDC. 

 
 
 



Pandemia grypy u ludzi 
 

• Nie wiadomo, kiedy wybuchnie następna pandemia (tzn. znaczna 
poważna epidemia nowego wirusa grypy o zasięgu światowym) lub 
jaki wirus ją spowoduje.  Jednym z możliwych scenariuszy jest 
mutacja wirusa ptasiej grypy H5N1 w wirus grypy ludzkiej. 

• W chwili obecnej wirus odpowiedzialny za ptasią grypę (H5N1) nie 
rozprzestrzenia się z łatwością z człowieka na człowieka.  

• W XX wieku wybuchły trzy pandemie – w latach 1918-1920, 1957 i 
1968.   Eksperci ostrzegają, że kolejna pandemia może wybuchnąć 
w każdej chwili. Dlatego Unia Europejska, rządy jej państw 
członkowskich, Światowa Organizacja Zdrowia i inne organy ONZ 
przygotowują się na taką ewentualność. 

• Szczepienie przeciwko sezonowej grypie nie ochroni ludzi przed 
ewentualnym nowym, jeszcze nieznanym, wirusem grypy 
powodującym pandemię, ponieważ każda szczepionka grypy działa 
na dany typ wirusa.  

• Unia Europejska i krajowe władze publiczne przygotowały plany 
awaryjne na wypadek pandemii grypy u ludzi, w celu umożliwienia 
jak najszybszej reakcji na konsekwencje zdrowotne. Plany te 
przewidują środki takie jak doradztwo w dziedzinie zdrowia 
publicznego (wczesna izolacja i użycie masek), dostarczanie leków 
przeciwwirusowych, opracowanie szczepionek, środki awaryjne w 
systemach opieki zdrowotnej, koordynacja międzynarodowa itd.  


