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 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu w związku z aktualną sytuacją 

epidemiczną pragnie przekazać informacje i wytyczne Głównego Lekarza 

Weterynarii: 

 

1) COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami domowymi 

i gospodarskimi 

Należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu 
się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie, ani na to, aby 
zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia 
choroby. 

Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi 

zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile 
stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie 

przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej 
opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych 
lub rodziny. 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. 
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W przypadku braku osób z rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć 
opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do zwierząt domowych można rozważyć 
oddanie zwierzęcia na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt, 

opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić bezpieczną nad nim opiekę. 
Należy również wziąć pod uwagę możliwość poszukania informacji w Internecie 
o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami. 

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań powinny skontaktować 
się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy samorządu 
terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób 

objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie 
z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez 
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. 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. 

Czy w związku z pandemią koronawirusa trzeba podejmować szczególne 

działania wobec zwierząt towarzyszących? 

Główny Inspektorat Weterynarii monitoruje sytuację związaną z wirusem Covid-19. 
Aktualnie Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę 

szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: 
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-
recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ - dostępne 

jest tłumaczenie tej strony zwierającej pytania i odpowiedzi odnośnie choroby 
wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19) 

Co można zrobić w przypadku posiadania zwierząt domowych? To, co w przypadku 

dłuższej nieobecności właściciela (np. urlop): pomoc sąsiedzka, rodzina. To samo 
będzie dotyczyć rolników mających zwierzęta hodowlane. 

Eutanazja zwierząt z powodu kwarantanny właściciela nie wchodzi w grę. 

Aktualizacja w dniu 23 marca 2020 r. informacji dotyczących 
kwarantanny rolników 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby 
sanitarne. Nakazy wydawane przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo, nad 

informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny Lekarz Weterynarii nie jest 
informowany o tym w jaki sposób przebiega kwarantanna w poszczególnych 
przypadkach, a więc wytyczne GLW mają charakter ogólny. 

Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc osoby 

będące na kwarantannie, zgodnie z nakazami Inspekcji Sanitarnej nie mogą 

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/oie---pytania-i-odpowiedzi-odnosnie-choroby-wywolanej-przez-koronawirus-2019-covid-19


  

 Powia towy Inspektora t  Weterynari i  w Lubl ińcu,  ul .  Sobieskiego 9,  42 -700 Lubliniec  

tel/fax.:  (34) 3563121, tel.: (34) 3532060, e-mail:  lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl,  www.lubliniec.piw.gov.pl  

- 3 - 

opuszczać domu i zajmować się zwierzętami w obejściu, powinny zgłosić to do 
urzędu gminy. 

Urząd gminy będzie musiał znaleźć rozwiązanie w zależności od okoliczności, tj. albo 
skierować do gospodarstwa osoby, które będą mogły opiekować się zwierzętami, albo 

znaleźć miejsce, w które będzie można przenieść zwierzęta. 

 

2) COVID-19 a bezpieczeństwo żywności 

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia 

wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem 
koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie 

występowało. 

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-
transmission-route 

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można 
sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS COV-2. 

Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma 
dotychczas dowodów aby miało to miejsce. 

EFSA podkreśla, że stale  monitoruje sytuację dot. ogniska zakażenia SARS COV-2, 

które jest źródłem zachorowań w bardzo wielu krajach. 

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest 
rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które 
służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu 

na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa dalej. 

Obróbka termiczna a koronawirus 

Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. 
Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega 

zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 
60stC przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa 
obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS 

COV-2. 

Jak przenosi się SARS COV-2? 

Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (droga 
kropelkowa, ale również kał i mocz). 

Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny 

osoby zainfekowanej poprzez kichanie i kaszel. 

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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Aktualnie dostępne dane wskazują na to,  że wirus może przetrwać kilka godzin na 
powierzchniach. Wirusa można pozbyć się ze środowiska, podobnie jak w przypadku 
większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych 

stosowanych w gospodarstwie domowym. 

 

Wszystkie informacje pochodzą ze strony internetowej Głównego Lekarza 

Weterynarii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/ 

 

W tej trudnej sytuacji wszyscy jesteśmy wystawieni na próbę i nie jest to tylko 

naszego profesjonalizmu zawodowego, ale też człowieczeństwa i empatii wobec ludzi 

i zwierząt. Zróbmy wszystko, aby ta ciężka sytuacja w jak najmniejszym stopniu 

odbiła się na lokalnych przedsiębiorcach, rolnikach, obywatelach oraz zwierzętach. 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Urząd Miasta Lubliniec 

2. Starostwo Powiatowe w Lublińcu 

3. Urząd Gminy Boronów 

4. Urząd Gminy Ciasna 

5. Urząd Gminy Herby 

6. Urząd Gminy Kochanowice 

7. Urząd Gminy Koszęcin 

8. Urząd Gminy Pawonków 

9. Urząd Gminy Woźniki 

10. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

11. Biuro Powiatowe Agencji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

12. Do wiadomości – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu 

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

