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Informacja
rzecznika prasowego Głównego Inspektora Sanitarnego
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z Inspekcją Weterynaryjną zlokalizowali całość mięsa
indyczego znajdującego się w obrocie handlowym, spośród z 13 ton pochodzącego z ferm w gminie Brudzeń
DuŜy, k. Płocka. Z ferm tych do ubojni trafiło ok. 7 tys. sztuk indyków, z czego 5 tys. zostało ubitych w dniu 29
listopada, a ich mięso poddano utylizacji. Pozostałe 2 tys. sztuk indyków, czyli ok. 6 tys. kg mięsa trafiło do kilku
hurtowni, z czego ponad 5 tys., kg. zostało poddane obróbce termicznej, co gwarantuje bezpieczeństwo jego
spoŜycia.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sobotę i niedzielę ustalili miejsca, w których znajdowały się
pozostałe ilości mięsa. Zostało ono zabezpieczone i wycofane z obrotu .
Mięso to znalazło się w sklepach w trzech województwach: warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim i
pomorskim. W województwie warmińsko - mazurskim (Olsztyn, Braniewo, Lidzbark Warmiński i Ostróda)
zabezpieczono do utylizacji 72,15 kg mięsa. W woj. kujawsko – pomorskim mięso trafiło do 2 sklepów w Tucholi,
łącznie 42,6 kg. W woj. pomorskim mięso trafiło do 2 sklepów w Gdyni i 1 Gdańsku oraz do sklepów w
Sierakowicach, Człuchowie, Chojnicach, Kościerzynie, Kartuzach i Starej Kiszewie. Inspektorzy zabezpieczyli w
sklepach łącznie 325 kg mięsa.
W woj. mazowieckim w sklepach nie znalazł się ani jeden kilogram mięsa. Znaczne ilości mięsa z fermy w
której wykryto wirus grypy ptaków została odnaleziona w jednej z przetwórni i podane obróbce termicznej, co
gwarantuje jego bezpieczeństwo.
Inspektorzy stwierdzili, Ŝe w kilku punktach handlowych mięso indycze zostało zmieszane z mięsem innego
drobiu. W takich wypadkach całość mięsa została zutylizowana, np. 50 kg mięsa indyczego plus 310 kg mięsa
innego drobiu w sklepie Kościerzynie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna podkreśla, Ŝe mięso które znalazło się juŜ u konsumentów po obróbce
termicznej (gotowanie, pieczenie, smaŜenie) w temp. powyŜej 70 stopni jest całkowicie bezpieczne i nadaje się
do spoŜycia.
W kaŜdym ze sklepów , w którym znalazło się mięso zostały wywieszony Komunikat Głównego Inspektora
Sanitarnego z informacjami dla konsumentów. Listy tych sklepów będą dostępne na stronach internetowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nadzorem epidemiologicznym objęto wszystkie osoby, który miały kontakt
z podejrzanym mięsem.
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