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Zwierzęta przenoszą koronawirusa? GIW odpowiada!
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 18 marca 2020

Nie ma dowodów że zwierzęta przenoszą koronawirusa SARS-CoV-2 –
informuje Główny Inspektorat Weterynarii. Co zrobić ze zwierzętami w czasie
kwarantanny – jak się nimi opiekować?
Koronawirus COVID-19 zbiera na świecie coraz większe żniwo. Liczba zakażonych tą chorobą rośnie
również w Polsce. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Pełne
kontrole na granicach kraju zostały przywrócone, wjazd dla cudzoziemców zamknięty. Dla obywateli
powracających do kraju wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny.
Rząd przyznał, że spodziewa się znacznego wzrostu osób, które będą poddane
kwarantannie. Szacuje, że może to dotyczyć nawet 100 tysięcy Polaków. Co z rolnikami – jak
mają opiekować się zwierzętami w czasie kwarantanny? GIW opublikował zalecenia.

Co ze zwierzętami w czasie kwarantanny?

Nie ma dowodów że zwierzęta przenoszą koronawirusa SARS-CoV-2 – podaje GIW.
fot. Bartłomiej Kucharski

Jak podaje GIW, nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi
zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz. Oczywiście jeśli
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jego stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Jednak
wszyscy, którzy nie mogą zapewnić zwierzętom należytej opieki w czasie kwarantanny powinni
poprosić o pomoc rodzinę, znajomych lub sąsiadów.
– W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na
zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu
nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby
wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawana kwarantannie oraz jej rodziną.
W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt
w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie – informuje GIW.

Wsparcie osób objętych kwarantanną
Jeśli nie mamy kogo poprosić o przejęcie opieki nad zwierzętami domowymi
należy rozważyć ich oddanie na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt.
Opcjonalnie można wybrać inne miejsce mogące zapewnić im bezpieczną opiekę. Można również
poszukać w internecie informacji o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad
zwierzętami. Co jeśli nie możemy skorzystać z powyższych rozwiązań? W takim przypadku
należy skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy
samorządu terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób
objętych kwarantanną (art. 163 Konstytucji RP).
– Można także skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik,
lecznic, przychodni i gabinetów weterynaryjnych mogą włączać się w pomoc osobom znajdującym
się na kwarantannie, poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt, W miarę możliwości i posiadanej
infrastruktury (boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.
Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką – tłumaczy GIW.

Zwierzęta przenoszą koronawirusa? Nie ma dowodów
Jednocześnie GIW zastrzega, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu
się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie. Nie ma również dowodów na to,
że mogą one być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.
Źródło: GIW

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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