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Lai pasargātu savus mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, iesakāms ievērot biodrošības pasākumus:
1

Nedrīkst pieļaut mājputnu tiešu un netiešu (piemēram, savvaļas putnu fēču un izdalījumu nonākšanu mājputnu barībā, ūdenī)
kontaktu ar savvaļas putniem;

2

Norobežot mājputnu piekļuvi atklātām ūdenstilpnēm – dīķiem, upēm, arī peļķēm, bet jo īpaši tādām ūdenstilpnēm, kurām var
piekļūt savvaļas putni, jo tie ir biežākie putnu gripas izplatītāji. Neļaut mājputniem dzert no dīķiem, peļķēm;

3

Iespēju robežās mājputnus turēt atsevišķi no citiem mājdzīvniekiem;

4

Nepieļaut mīļdzīvnieku (suņu, kaķu) piekļūšanu mājputniem un to iekļūšanu kūtī, jo suņi un kaķi var būt putnu gripas pārnesēji,
jo īpaši medību suņi, kuri ir bijuši ūdensputnu medībās;

5

Kūtī jālieto tikai šim mērķim paredzēts apģērbs un apavi, kurus nomaina pirms un pēc katra kūts apmeklējuma;

6

Pirms un pēc katra kūts apmeklējuma jāievēro personīgā higiēna, jāmazgā rokas;

7

No silēm regulāri jāizvāc barības pārpalikumi, neļaujot pie tiem piekļūt savvaļas putniem un dzīvniekiem, arī grauzējiem;

8

Barība un pakaiši jāuzglabā vietās, kur tiem nevar piekļūt savvaļas putni un dzīvnieki, grauzēji, kā arī suņi, kaķi, kas var būt
putnu gripas pārnesēji;

9

Regulāri jāveic grauzēju apkarošanas pasākumi;

10

Nepirkt mājputnus un inkubācijai vai perēšanai paredzētās olas no nezināmiem putnu tirgotājiem (visaktīvākā tirdzniecība ar
mājputniem parasti noris tieši pavasarī, kad novēro arī vislielākos putnu gripas draudus, jo notiek savvaļas putnu migrācija);

11

Pirms mājputnu pirkšanas rūpīgi jānovērtē mājputnu veselības stāvoklis, jānoskaidro, kādas slimības ir bijušas novērotas
izcelsmes novietnē, kādas vakcinācijas veiktas mājputniem un pret ko;

12

Pirms pievienošanas pārējiem mājputniem, no jauna nopirktos putnus vismaz trīs, četras nedēļas ieteicams turēt citā norobežotā telpā – karantīnā, tā pasargājot savus putnus no iespējamās saslimšanas;

13

Nepieļaut nepiederošu personu un apmeklētāju piekļūšanu mājputniem;

14

Ja tomēr ir nepieciešams apmeklēt mājputnus svešai personai, tad to nodrošināt ar vienreizlietojamo maiņas apģērbu;

15

Līdz minimumam samazināt transporta kustību novietnes teritorijā;

16

Jāapzinās, ka vīruss aktīvi izplatās savvaļas putnu populācijā (īpaši - ūdensputnu populācijā), tādēļ ar aprīkojumu, transportu,
apģērbu un apaviem to var ienest mājputnu novietnē.



Kas ir putnu gripa? 

https://www.pvd.gov.lv/lv/majputnu-turetajiem

