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1 DEFINÍcn oCHoRENIA

BT

Katarálna hoľúčkaoviec - modľý jazyk (ďalej len BT) je tľansmisívnaoľbivírusová
choľoba oviec domácich atieŽ ďalších druhov domácich a voľne žijtcich preŽúvavcov'
Pľiľodzenýhostiteľský okľuh BT je relatívne široký, zahĺňuje pľedovŠetkýmovce domáce'
hovädzi dobytok, kozy domáce, niektoľé druhy voľne žijúcichprežúvavcov (z čeľade
jeleňovitých, viaceré druhy afľických antilop a ďalšie druhy páľnokopytníkov). Iné skupiny
zvierat a človek nie sú vnímavými.
1.1 Etiológia. epizootológia a patogenéza

Pôvodcom choľoby BT je vírus choroby modrého jazyka - Bluetongue vírus (BTV)'
čeľaď Reoviridae, rod oľbiviľus. Momentálne poznáme 24 séľotypov tohto vírusu s rozličnou
patogenitou' ktoľéboli identifikované vírus neutľa|izaéným testom.
Nákazu pľenášajúpakomáľe zľodu Culicoides, vjednotlivých geogľafických zónach
ľozdielne dľuhy. Tieto komáľe pri cicaní kľvi infikujú kľv hostiteľa vírusom' ktoľý sa ďalej
v tele rozmnožuje a následne vznikajú rôzne symptómy ochoľenia. Nákaza sa nepľenáša
kontaktom, ani suľovinami získanými z infikovaných zvierat. Bol potvrdený tľansplacentáľny
prenos' prenos semenom a kľvnou cestou
.

1.2 Symptómy

Pľi podozrení na výskyt BT je potrebné uľobiť podrobné vyšetľenie všetkých zvierut na
príznaý svedčiace na BT, ako aj iných prizĺakov ochorenia, vrŕÍanevysokej hoľúčky,
inapetencie, depľesie. Je potrebné skontľolovat' a potvrdiť ich identifikáciu azaznamenat'
miesto ich pobytu v chove. Inkubačná doba je vaľiabilná, záleži hlavne od viľulencie
epizootického kmeňa, vnímavosti zvierat, kolíšev rozmedzí 5-20 dni, obyčajne tľvá 6-10 dní.
Pri akútnej forme BT sa pozoľujúopuchy hlavy, hypersalivácia, výok znos1 hypeľémia
sliznice dutiny ústnej, deskvamácia epitelu, nekrózy aerózie' opuch acyanózajazyka' občas
sa zisťuje geneľalizovaná hyperémia kože, zápal korunky a pododeľmatitída, zvieratá kĺívajú,
stoja na jednom mieste alebo sa pohybujú na karpálnych kĺboch. Ujahniat sa pozorujú
hnačky. Zvieratá ľýchle strácajú na hmotnosti. U gravidných oviec sa pozorujú aboľty.
Relatívne častésú pneumónie.
Pri subakútnej foľme BT sa zisťujúpodobné ptiznaky ako pri akútnej forme choroby,
priebeh je však podstatne miemejší,nižšiaje aj mor1alita. Maľkantny je výskyt aboľtov,
kongenitálnych abnormalít (ataxia, hydľocefalus, aľtrogrypoza a pod.)' Vyskytuje sa hlavne
u oviec v zamorcných oblastiach.
Subklinická foľma BT sa vyskytuje obyčajne u HD a kôz domácich. Po uplynutí
inkubačnej doby sa zist'uje len hypeľtermia a hematologickým vyšetľenímsa zist'uje
leukopénia. U HD je častývýskyt bez klinických pľíznakov.
Viľémiapľetrváva u oviec do 14. dňa po nakazení, avšak u HD to môže byt' až 60 dní.
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2 zÁroľľE PRÁVOMOCI

2.1 Pľávny ľámec pre kontľolu kataľálnej horučky oviec
v týchto dokumentoch:

-

modrého jaz}'ka

je obsiahnutý
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o
o
.

Zákon č. 3912007 Z.z. o veteľinárnej starostlivosti (ďalej len ,,zákon č. 3912007 Z. z.")
Nariadenie vlády SR č. 23812012 Z.z. z 1. augusta 2012, ktoľým sa ustanovujú opatľenia
na kontľolu a eľadikáciu katarálnej hoľúčkyoviec (ďalej len ,,nariadenie vlády SR č.

Z.z;')
Naľiadenie Komisie č. 126612007 ES z26. októbra2007 o vykonávacích predpisoch pre
smernicu ľady 2000l75lES pokiaľ ide o kontrolu, monitoľovanie, pozorovanie
23812012

a obmedzenie presunov

.
o

určitých druhov zvierat náchylných na kataľálnu horúčku_ modrý

jaryk.
Naľiadenie Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (ďalej len
,,nariadenie Rady")
Naľiadenie vlády sR č,. 43zl20l2 Z. z.,ktoým sa ustanovujú poŽiadavky na ochĺanu
zvierat počas usmrcovania (ďalej len,, nariadenie vlády SR")

2.2Hlásenie o podozľeníz výskytu BT
Sanitačnépľáce a iné činnosti v ohnisku
odstránenie kadáveľov
Kontľola oremiestňovania zvierat

$ 17 zákona č. 3912007 Z.z. ustanovuje, že vlastník alebo drŽiteľ zvierď je povinný
hlásiť oľgánu veterinárnej spľávy podozľenie, alebo výskyt BT. oľgán veteľinárnej spľávy
môŽe nariadiť pľi podozľení alebo pľi výskyte BT opatrenia na zabránenie šíreniachoroby,
najmä izoláciu, usmľtenie, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania. Vlastník je povinný
podľa $ 37 ods. 2 zákona č. 3912007 Z.z. dodržiavaťopatľenia, ktoré naľiadi oľgán

v

pľípadevýskytu' alebo podozrenia na výskyt ochoľenia, podozľivé
zviera uzatvoriť a izolovať. Po laboratórnom potvrdení infekčnej choľoby je cieľom
nariadených opatľení dostať choľobu pod kontľolu, ošetrovať zvieratá, budovy na ich
ustajnenie a ich okolie' najmä miesta, v ktorých sa daľípopuláciám Culicoides, schválenými
insekticídami.
Podľobný postup stanovuje naľiadenie vlády SR č. 238/2012 Z.z., ktoľým sa ustanovujú
opatrenia na kontrolu a eľadikáciu BT.

veteľinárnej správy

2.3 Usmľtenie infikovaných zvieľat a jedincov. ktoré prišli do kontaktu
zvieratami a soôsob nahĺadenia škodv

s

infikovanými

Vzmysle $ 8 a $ 17 zákona é. 3912007 Z.z. apodľa $ 6 nariadenia vlády SR č'

23812012 Z.z. pri úradnom potvľdení výskytu BT v chove orgán veterinárnej spľávy naľiadi:

a)

b)
c)

usmľtenie pod úľadnou kontľolou zvieratá v ľozsahu nevyhnutnom na

zabr ánenie ľozšíľeniaepizoócie
zničenie, neškodné odstránenie, spálenie alebo zahrabanie tiel usmľtených
zvierat pod dozoľom úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktoľý zabráni
akémukoľvek riziku šíľeniaBT
všetky úkony súvisiace s usmrcovaním zvíerat Sa vykonajú podľa
Štandardnýchopeľačnýchpostupov na usmrtenie zvierat pri zdolávani nákaz
(ďalej len ,'ŠoP'o), súčasťouktoých je akčnýplán aDoplnku č.l k ŠoPna
riešenie neobvyklých ,Wízových situácií pľi depopulácii zvierut

2.4 V}'medzenie ochĺanného pásma a pásma dohľadu.
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Podľa $ 8 naľiadenia vlády SR č. 23812012 Z.z v pľípade potvľdenia BT v chove
príslušnýoľgán veteľinámej správy vymedzí okolo ohniska nákazy ochĺannépásmo o
polomeľe najmenej l00 km okolo ohniska nákazy a pásmo dohľadu o polomeľe najmenej 50
km od ochĺanného pásma. Legislatíva taktiež opľávňuje modifikáciu týchto pásiem v pľípade
potľeby v zmysle $ 8 naľiadenia vlády SR č. 238/20I2 Z.z.
2.5 Vakcinácia

Vakcinovanie pľoti BT iným spôsobom, než je uvedené v nariadení vlády SR č.
je zakázane.

23812012 Z.z,

2.6 Asistencia polície

Podľa $ 16 zákona č. 3912007 Z.z. sú pľíslušnícipolicajného zboľu, jednotky civilnej
ochĺany apľíslušníciozbrojených síl povinní spolupľacovať pľi zabráneni šíreniachoroby
a eľadikácie choľoby' ak o to orgán veteľinárnej správy, veterináľny inšpektor a lalebo úradný
veteľináľny lekáľ požiada. V pľípadepotľeby je možnézvolať V'tízoý štáb pľíslušného
okľesnéhoúľadu k ľiešeniu tohto pľoblému.
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3

FINANčNrt zĺvnzPEČENIE

3.1 Personál

Mzdové náklady zamestnancov orgánov veteľinárnej spľávy, ako aj zamestnancov
zamestnaných na dobu určitúpre zabezpečenie plnenia úloh v kĺízovýchsituáciách, sú kryté

zo štátneho rozpočtu Slovenskej ľepubliky.

3.2 Mateľiálne vybavenie a spotrebný materiál

Náklady na materiálne vybavenie a spotľebný mateľiál sú kľytézrozpočtových

zdľoj ov Slovenskej ľepubliky.

3.3 Usmrtenie, odstránenie kadáverov a kontaminovaného mateľiálu' sanitácia.

Na vzniknuté naklady chovateľoví zvlerat moŽno poskytnút'podporu na úhľadu
nákladov a strát spôsobených naľiadenými opatreniami. ($ 45 zákonač.3912007 Z.z.).

3.4 Vyplatenie odškodného

Na vzniknuté náklady chovateľovi zvierat moŽno poskýnúťpodporu na úhľadu
nákladov a stľát spôsobených naľiadenými opatreniami' ($ 45 zákonač' 3912007 Z.z')

Podľa $ 12 ods' (2) písm. g) zákona é. 3912007 Z.z. je úľadnýveterinárny lekáľ oprávnený
potvľdzovat' vyčíslenienákladov a škôd v pľípade usmľtenia a|ebo zabíjania zvierat, zhabania
alebo zničenia ich tiel, násadových vajec, zárodočných pľoduktov, produktov živočíšneho
pôvodu alebo vybľaných produktov rastlinného pôvodu a kľmív.
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Hieraľchia kontrolných orgánov

.lZodpovednosť za kontľolu BT na územíSlovenskej republiky má minister
pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR. Výkonom kontľoly je poverený hlavný
veterinárny lekáľ.

1.2

MPRV SR schvaľuje a reviduje

1.3

V prípade výskýu infekčnej choroby bude národné centľum pre tlmenie choľôb ( ďalej len

náľodné pohotovostné plány, ktoré predkladá

ŠVPSSR.

náľodnécentľum) ľiadiťvšetky činnosti v súlade s príkazmi hlavného veteľináľneho
1ekáľa.

4.4 Miestne centrá pľe tlmenie chorôb sú zodpovedné za kontrolu

BT (ohniská

v rámci svojho regiónu.
Ministeľ pôdohospodáľstva a rozv oja vidieka

a obmedzenia)

hlavný veteľinárny lekár

Národné centľum pre tlmenie

choľôb

VÚ Zvolen

Miestne centrá pre tlmenie choľôb <'-'_''''_'-'-'-''">
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5 ľÁnouľÉcnľľnuM PRE TLMENIE

CHORÔB

Náľodnécentrum pre tlmenie choľôb vzniká ako dočasnécentľum tlmenia chorôb v
pľípadevýskytu infekčnej choľoby podliehajúcej hláseniu.

5.L Hlavný veteľinámy lekár s podpoľou náľodného centra pre tlmenie chorôb je zodpovedný
za:

o
.
o
o
o
o

Riadenie miestnych centieľ pre tlmenie choľôb
Styk s diagnostickými laboratóriami
Zabezpečenie finančných pľostľiedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu
Zabezpečenie výcvikových pľogramov a nominovanie pracovníkov pľe verejné
výcvikové pľogramy
Zabezpečenie osvetových kampaní
Riadenie ostatných orgánov v pľípadevzniku infekčnej choroby
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o
o
o
o
r
o
.
o

Rozmiestnenie personálu a ostatných zdrojov do miestnych centieľ pľe tlmenie
choľôb
Určenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu ak je výskyt mimo územia SR
Schválenie uvoľnenia vakcín a určenie vakcinačných pásiem
Zabezpečenie núdzových finančných zdľojov, určených na kľytie nákladov
spojených s epidémiou
Styk s poľnohospodáľskymi obchodnými združeniami a médiami
Informovanie O.I.E.
Styk s Euľópskou komisiou
Informovanie kompetentnej autoľity členského štátu v pľípade, Že kontľolné pásma
zasahujú na územie tohto štátu

5.2 Hlavný veteľinámy lekár je opľávnený v naliehavých pľípadoch pľiamo ľiadiť každého
veterinámeho lekára, ktoľý vykonáva odboľné veteľináme činnosti na izemí Slovenskej
republiky.

5.3 Náľodné centľum pľe tlmenie

o
o
o
SEKCIA

choľôb je vybavené:

Potrebným zariadením azásobami (pľostriedkami komunikácie - telefónmi, faxmi)
Mapami a inými mateľiálmi potľebnými na ľiadenie opatľenína tlmenie chorôb
Zoznamom náľodných organizáci| ktoré musia byt' kontaktované v prípade
vypuknutia choľoby (Príloha 10)

6

KONTROLA NA MIESTNEJ UROVNI

6.1 Za priptavenosť na výskyt a kontrolu BT na miestnej úrovni je zodpovedný regionálny
veterináľny lekáľ v spolupľáci s inšpektoľom pľe zdravie zvierat, ktoľý pľacuje

v miestnom centre pre tlmenie choľôb. Kažďe centľum ľiadi poverený veteľinámy lekár
(obvykle inšpektoľ pre zdravíe zvierat), ktorý je prostľedníctvom ľegionálneho
veterináľneho lekáľa zodpovedný pľiamo hlavnému veteľinárnemu lekáľovi náľodného
centľa pľe tlmenie choľôb. Počet a umiestnenie stľediska je také, že personál, ktorý
pracuje mimo stľediska sa môŽe ľahko dostať do kaŽdého chovu hospodáľskych zvierat
v ľámci oblasti, ktoľúmá pod kontrolou a vré.ŕĺťsa v pľiebehu dňa. Existuje 40
ľegionálnych veteľinárnych spľáv a centieľ, ktoré sledujuzďravotný stav zvierat v svojom
ľegióne. Mapa ukazujircaúzemie, ktoľépokľývakažde centľum, je v prílohe č. 2'

6.2 V

prípade výskýu choľoby môže regionálny veterináľny lekár uľčiťdočasnécentľum pľe
tlmenie choľoby v mieste výskytu infekčnej choroby.

6.3 Miestne

centrá pľe tlmenie chorôb sú vybavené potrebnými zariadeniami a zásobami,
aby mohli okamžite zasiahnuť v pľípade vzniku choľoby. Zoznam foľmuláľov a oznámení
pouŽívaných strediskami je v pľílohe3. Zoznam osôb a orgaĺizéĺciĹv oblasti zahmutej do
centra, ktoľémusiabyť kontaktované v prípade vypuknutia choľoby je aktualizovaný a je
stanovený postup hlásenia (Pľíloha9).

6.4 V

stave núďze môŽe

by'

potrebné zaľiadenia dodané aj pľostredníctvom súkľomných

ťrľiem.

6.5 Miestne

centrápre tlmenie chorôb zoďpoveďajll za

:
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.
o
.
.
o
o
o
.
o
.
.
o
.
o
.

implementovanie kontľolných opatrení a ochľanu životného pľostredia
ľiadenie a výkon miestnych kontrolných opatľenív pľípadevzniku choľoby
styk s národným centľom pľe tlmenie chorôb a za určenie ľozsahu ochranných
pásiem a pásiem dohľadu
zabezpečenie epizootologického vyšetľovania v spolupľáci so skupinou
odborníkov
tľanspoľtvzoriek do diagnostických laboratóľií
udržiavanie spojenia s Štátnym veterináľnym ústavom ZvoIen (ďalej len ŠvU
Zvo|en) v súvislosti s odberom a tľanspoľtom vzoriek
dozoľ nad ohniskom a nad všetkými prácami v infikovanych chovoch vrátane
ohodnotenia škody, usmľtenia a odstránenie všetkých pľípadovBT, prípadne
zvier at podozrivých z infekcie
dozor nad čisteníminfikovaných priestoľov, materiálov a dopľavných prostľiedkov
za ich následnú dezinfekciu, dezinsekciu
určenie vakcinačnéhotímu
vyšetľenie chovov v pásme ochĺany a v pásme dohľadu
nariadenie obmedzení na premiestňovanie v pásme ochľany a pásme dohľadu
udľŽiavanie spojenia s políciou, poľnohospodáľskymi a obvodnými úľadmi,
bitúnkami a kafilériami
pravidelné infoľmovanie veľejnosti o rizikách infekcie a za priptavenosť v pľípade
vzniku infekčnej choroby nauzemi svojho regiónu
vykonávanie informačných kampaní
uspoľiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešnétlmenie chorôb

6.6 Povinnosti pri výskyte infekčnej choľoby vyplynú i pre ďalšie oľgány.
o

polícia, armáda, civilné organizácie - budú asistovať pri zabezpečeníinfikovaných
pľiestoľov a kontľolovať pohyb v oblasti.

6.7 Miestne

o
.
o
o
o
o

centrápľe tlmenie chorôb majú takéto zloženie

kooľdinačnýtím
administratívny tím
epizootologický tím
eradikačný tím
vakcinačný tím
kontľolný tím

V pľípade výskytu infekčnej choroby môže ľegionálny veteľinárny lekáľ po konzultácii
s nadľiadenými

orgánmipožiadať o pomoc iné centľum.

ó.8 Miestne centľum pľe tlmenie choľôb bude plne podporovať skupinu odboľníkov
pre BT pľi ich vyšetrovaní a bude s ňou v neustálom kontakte, aby sa uľčilaspľávna
stľatégia eliminácie choroby.
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SKUPINA oDBoRNÍxov PRE BT
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7.1

Skupiny odboľníkovs podľobnými znalosťami o BT boli vytvoľené v spolupráci
s náľodným centľom pre tlmenie chorôb aYÍJ Zvolen. (Príloha 4)

7.2

Skupiny odboľníkov maj ú nasleduj úce povinnosti

V pľípadeprimámeho ohniska spracovať epidemiologické

a entomologickó prípadne
klimatické šetrenie na základe šetľenívykonaných epizootologickým tímom v ohnisku
nákazy, ktoľéposkytne ľozsiahle zhodnotenie zahľnutéhorizika
V pľiebehu kampaní na tlmenie choroby sa zaoberať konkrétnymi problémami, tak
ako sa objavia a poskytovať rady vedúcim centieľ na tlmenie chorôb
Yžďy si udľžiavaťodborné znalosti pľi zvládnutí naliehavých pľípadova znalosti o BT
v rámci SR a ľozvíjaťnové stľatégie kontľoly a techniky, ak je to potrebné
Štotiľa poskytov ať rady ostatnému peľsonálu o núdzových opatľeniach

a

a
a

a

7.2.1

o
o

Skupina odborníkov pracujúcich v teľénemusí mať poznatky o:

Aktuálnom ľozmiestnení lapačov hmyzu
oblasti a ekologických podmienkach vo vzťahu k aktivite vektora BTV, ktoľým je
pakomar z rodu Culicoides.
Klimatických a pedologických pomeľoch v danej oblasti
Pravdepodobnosti výskytu uľčitéhodruhu pakomára z ľodu Culicoides, ktoľý je
zodpovedný za pľenos vírusu v danej oblasti

o
o
7.2.2

Skupina odborníkoch pľacujúcichv laboratóriách musí bý schopná

Identifikovať dľuh pakomáľa z rodu Culicoides, ktorý je zodpovedný za viľus v danej
oblasti

a

7.3

Epidemiologická spľáva z primámeho ohniska ochoľenia popisuje

o
o
o
o

o
o
o

7.4

:

Situáciu v infikovanom chove
Počet a dľuhy vnímavých zvierat, metódy chovu
Počet klinicky postihnutýchzvlerut
Veľkosť a umiestnenie chovu a jeho vzťah s ostatnými chovmi, verejnými cestami
a pod.
Pľavdepodobný dľuh pakomára Culicoides zodpovedného zaBT v danej oblasti
Miestna meteorologická situácia
Posledné premiestňovania (zvieratá a peľsonál) do chovu a z chovu

Na základe týchto zistení poskýne vedúci skupiny rady miestnemu alebo národnému
centru informácie o

o
o
.
o

Možnom pôvode infekcie
Pľavdepodobnej dobe trvania infekcie v priestoľoch
Chovy, v ktorých je najväčšieľiziko šíľeniasa ochoľenia BT
Sledovanie a iné opatľenia, ktoľésa musia vykonď za účelomobmedzenia
rozširovania choľoby
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7.5

Skupina odborníkov nie je zodpovedná za zabijanie a odstľaňovanie zvierat a iné rutinné
opatrenia v infikovaných pľiestoroch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych/
regionálnych centieľ pre tlmenie chorôb.

SEKCIA

8

ĽUDSKE ZDRoJE
SITUÁcú

poŽĺnovĺľÉ
v PRÍPADE ľÚnzovÝcH

8.1

Národné centrum pre tlmenie chorôb vedie zoznam veterináľnych lekáľov
a administľatívnych pracovníkov, ktorí môžu bý'privolaní v prípade výskýu BT

8.2

Školenípracovníci pľe pľípad výskýu BT (alebo so skúsenosťami so BT) sú uvedení
v prílohe 5.

SEKCIA

9.1

9

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

Kópia operačnéhomanuálu pľe BT je v pľílohe6

SEKCIA
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DIAGNOSTICKÉLABoRAľÓnruľt

10.1 Diagnostické laboľatóľium pľe BT
Podľa $ 12 naľiadenia vlády SR č. 238/2012 Z.z laboľatóľne vyšetrenia na zistenie BT sa
vykonávajú pre Slovenskú ľepubliku na zák|ade zmluvy v laboľatóriu uvedenom v prílohe č. l
písm. A , ktoré slúŽi ako národné laboľatóľium. Jeho úlohy sú uvedené v prílohe č. 1 písm B
Nariadenia vlády č. 23812012.
Národné laboratóľium spolupľacuje s ľeferenčnýmlaboratóriom Európskej únie pre BT,
uvedeným v naľiadení vlády Slovenskej ľepubliky č.23812012 v pľíloheč. 2.

AFRC Institute for Animal Health,
Pirbľight Laboľatory,
Ash Road Pirbľight,
Woking
Suľrey GU24 oNF
United Kingdom.
Tel. (44-1483) 23 24 4I
Fax. (44-1483)23 24 48
E-mail : philip-melloľ@bbsľc.ac.uk

Každécentľum pre tlmenie chorôb má okamžitý a nepľetržitý prístup do diagnostického
zariadenia pľe BT _ Séľologickélaboľatórium pľe prácu s inaktivovaným víľusom_ Švu
Zvolen.
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Laboľatóľium je vybavené a spôsobilé pre poskytovanie ľýchlej prvotnej diagnózy atak
isto pre ľozsiahly sérologický suľveillance. Diagnostické laboľatóľium ma zaiadenia pre post
moľtem vyšetľenie.

Maximálny počet vzoriek vyšetrovaných týŽdenne je: 500 vyšetrení pre detekciu víľusu
1000 vyšetľenípľe detekciu pľotilátok
V priebehu dvoch týždňov j e možnékapacitu zvýšiťna: 1 000 vyšetľenípre detekciu víľusu
5000 vyšetrení pre detekciu pľotilátok

Vo všetkých podozľivých ohniskách sa odobeľajú vhodné vzorky a rýchlo sa pľepravujú
podľa pľotokolu do diagnostického laboľatória. Vedúci Náľodného centra pre tlmenie choľôb
stanoví zodpovedn osť za ľiadenie tohto postupu.

Laboľatóriá sú spôsobilé na vykonávanie testov na BT minimálne podľa štandaľdov oIE
manuálu a v súlade s ustanoveniami "Diagnostické testy na diagnostikovanie tľansmisívneho
orbivírusového ochoľenia v rámci Euľópskej únie" (ďalej len EU) a "Štandaľdypre
diagnostikovanie transmisívneho orbivírusovéhoochorenia v ľámci EÚ''.

Existuje systém pľiamej komunikácie medzi diagnostickým laboľatórium, hlavným
veteľinĺĺľnymlekáľom národným centrom pre tlmenie chorôb a skupinou odbomíkov.

SEKCIA
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NUDZOVA VAKCINACIA

Je pripravený pohotovostný plán pre núdzovúvakcináciu, ktorý je uvedený v prílohe
č.7 v Náľodnom pohotovostnom pláne pľe pľípadpodozrenia a výskytu BT. Plán bude
použitý, keď kampaň núdzovej vakcinácie bude schválená Euľópskou Komisiou
a Stálym veterinárnym výboľom.

Informácia o antigénnej štľuktúrevíľususpôsobujúceho epidémiu a o najvhodnejšom
používanom druhu vakcíny sa v pľípade núdzovej situácie ziska z ľefeľenčného
laboľatóľia Spoločenstva.

Naľodnécentrum pľe tlmenie chorôb bude zodpovedné za ziskanie vakcíny, beľúcdo
úvahy legislatívu Spoločenstva, a za jej dodanie do oblastí, v ktorých sa bude
použivať.

V plane je uvedené množstvo vakcíny, ktorá sa bude požadovať a opatľenia, ktoré boli
vykonané na jej distribúciu, vľátane udržovania v chlade od jej obdľžaniazbanky
vakcín Spoločenstva po skladovanie a miesto jej použitia.

Vakcinovacie vybavenie dostačujúce na podávanie veľkých mnoŽstiev vakcíny
vkrátkom čase, zariadenie sktorým sa označujúvakcinované zvieratá apotrebné

foľmuláre sa uchovávajú v sklade za účelomľýchlej pľepľavydo miestneho centra pre
tlmenie choľôb v oblastiach, v ktorých sa budú používať.

Zoznan

je

zostavený veteľináľnym, technickým a administratívnym pomocným
peľsonálom, školeným v postupoch vakcinácie a ktoľý by bol ľozmiestneny do centier
pľe núdzovú vakcináciu.
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Centľum pľe núdzovúvakcináciu bude zriadené v rámci miestneho centra pre tlmenie
choľôb alebo vjeho blízkosti abude pod kontrolou vedúceho veteľináľneho lekára,
ktoľý zodpovedá za miestne centľum pľe tlmenie chorôb.

Kúdý vakcinačný tím sa skladá zveterinámeho

lekára a technického asistenta.

Pľedtým ako sa vykoná vakcinácia stáda, budú zvieratá klinicky vyšetľenéabudú
vakcinované len vtedy, ak budú bezpríznakov modľého jazyka. Ak sa nemôŽe vylúčiť
prítomnosť modrého jazyka, pľípadbude postúpený miestnemu centru pľe tlmenie
chorôb za účelomprijatia opatľení.

1l.2.

Pohotovostný plán pľe vakcináciu je v prílohe 7
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12 ľnÉľrľcovEPROGRAMY

Pľe veteľinárnych lekárov, technických asistentov a administratívny pomocný peľsonál
vo veteľinárnej sluŽbe je zavedený jednotný progľam školenípľe tlmenie a eradikáciu
modľého jazyka.

Školeniepľe skupinu odbomíkov a pľe kľúčovýchčlenov náľodného centra pľe
tlmenie choľôb je v rámci pľogľamu kuľzov o epidemických ochoľeniach v celom
Spoločenstve azahÍíapatogenézu, klinickú a laboľatórnu diagnostiku, epidemiológiu,
sledovanie a surveillance, všeobecné a špecifickékontrolné opatľenia, používanie
meteorologických

a

prediktívnych údajov a postupy v infikovaných chovoch'

Tľéningovécvičenia pre ostatných zamestnancov organizuje skupina odborníkov za
pomoci zamestnancov na všetkých úrovniach' ktoľímajú skúsenosti s touto choľobou.
Tľéningový pľo gram zahÍía:

.
o
.
o
o
o
.
o
o
o
.
o
o
o
o

diagĺózu BT,
postupy v podozrivých aznŕlmych infikovaných chovoch;
epidemiologické šetľenie;
entomologické šetrenie (pľítomnosťa ľozšírenievektoľa),
klimatické šetľenie a pedologické šetľenie
postupy v pásme ochľany a pásme dohľadu;
sledovanie a imunologický dohľad - surveillance,
postupy v naľodnom centre pľe tlmenie chorôb;
postupy v miestnom centre pre tlmenie chorôb;
ochľana zvierat v čase usmľtenia v chovoch s ľeštľikčnýmiopatreniami,
uchovávanie záznamov na všetkých stupňoch;
komunikácia a hlásenie v rámci oľganizačnejštľuktúľy,
funkcie centier pre tlmenie chorôb a skupiny odboľníkov;
účinnýľozhodovací pľoces;
notifikácia a postupy publicity.

t2

Úradné školenia sa uskutočňujúpľavidelne za účelompodporovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť,aby novým pracovníkom sluŽby boli na začiatku
ich kaľiéry poskytnuté teoretické a pľaktickévedomosti o modrom j azyku.

l2.2

okľem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úradných školení,sa uskutočňujúv
dvojľočných inteľvaloch simulačnécvičenia, pohotovostné cvičenia v reálnom čase,
ktoľésimulujú, pokiaľ možno čo najľealistickejšie postupy tlmenia choľôb' Intenzívne
a extenzivne systémy produkcie dobytka a chovy so zmiešanými druhmi zvierat sú
zahrnuté v týchto cvičeniach. Zariadenia sú k dispozícii na:

-

-

podporu opeľatívneho ľiadenia v pásme ochľany;
poskytovanie rýchleho sledovania kontaktných chovov a ľizikových stád;
simulovanie rozšiľovania ochorenia medzichovmi;
porovnávanie následkov rôznych kontľolných stľatégií;
osvetľovanie problémov, ktoré sa pľavdepodobne vyskytnú v ľeálnych situáciách

Laboľatóľny peľsonál sa zúčastnína simulačných cvičeniach, ale okĺem toho bude
mať špeciálne školenie o laboratóľnych diagnostických technikách.

Efektívnosť kaŽdého pohotovostného cvičenia v reálnom čase je vyhodnotená,
pripravená je spľáva a skúsenosť sa vyuŽíva na zdokonalenie plánovania následných
tľéningových poduj atí.
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PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI O BT

jeho ekonomických dôsledkoch
a klinických príznakoch a takto podporiť okamŽité hlásenie pľvých podozľení
Zabezpečiťľozsiahlu informovanosť o ľiziku BT,

o

prítomnosti choroby a pľijatie množstva opatrení.
1

2

Pľednášky o BT sú určenépre študentov veterináľstva a poľnohospodárstva, a sú
im k dispozícii informácie vo forme tlačených materiálov, video ďalebo CD
diskov, kde je popísanéklinické ochorenie, jeho epidemiológia, postupy hlásenia,
opatrenia na tlmenie, uplatňované v Spoločenstve, vrátane vyplácania
kompenzácií a infoľmácie o nákazovej situácii v Spoločenstve, susedných štátoch
a kľajinách s ktorými Spoločenstvo obchoduje.

Doškoľovacie kuľzy sa poskytujú veteľinámym lekárom v pľaxi zarteranej na
veľkézvierutá, pre tých pracovníkov, ktorí sú zamestnani na bitúnkoch a tých'
ktorí inými spôsobmi môŽu prísťdo kontaktu s vnímavým importovaným
dobytkom. obsah takýchto kuľzov je podobný obsahu učebných mateľiálov
pľipľavených pre študentov veterinárstva a pol'nohospodáľstva.

J

Infoľmačnékampane sú uľčenépre chovatel'ov, pľevádzkovateľov zbemých
stredísk s dobytkom apľevádzkovateľov bitúnkov, inseminátorov a pľepravcov
dobytka, ktoľínavštevujúchovy avpľiebehu svojej práce sú vpľavidelnom
kontakte s vnímavými zvieratami. V týchto kampaniach sa zdôrazňuje ľiziko tejto
choroby' spôsoby, ktoľými môže bý zavlečená a ľozšiľovaná,klinické symptómy
modrého jazyka a nutnosť okamŽitého hlásenia, ak je podozrenie ztqto choroby
a moŽnosť kompenzácie.
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Ak sa v kľajine potvrdí ochoľenie modrého jazyka, v miestnej a celonáľodnej tlači
ako aj v ostatných médiách sa zintenzívni informovanosť a budú pravidelne
poskytované informácie o pokľoku pľi opatreniach tlmenia a eradikácie. V tomto

4

čase sa bude klásť dôraz na infoľmovanost' v súvislosti s rizikom tejto choroby, jej

vplyvom

na

národnú ekonomiku, klinickými symptómami

okamžitého hlásenia v prípade podozľenia z ochorenia BT'

a nutnosťou

Prílohv
Naľodnécentrum pre tlmenie chorôb zvierat
Mapa ukazujúca uzemie, ktoré pokĺývajúmiestne centľá pľe tlmenie choľôb.
Zoznam foľmuláľov a hlásení použivaných miestnymi centľami pľe tlmenie
chorôb.
Skupiny odboľníkov pľe BT
Veterinámi lekáľi školenípre pľípadvýskytu BT (alebo so skúsenosťami s
BT).
operačný manuálpre BT.
Pohotovostny plán pľe vakcináciu.
Miestne centľá pre tlmenie chorôb.
Vybavenie miestnych centier pľe tlmenie choľôb.
Zoznam náľodných organizácií, ktoľémusia bý' kontaktované v prípade
vypuknutia BT.
Formuláľe

1

2
J

4
5

6.
7.
8.

9.
10
11

Pľílohač. 1.

Národné centľum pľe tlmenie choľôb zvierut
Štátna veterinárna a potľavinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17
843 12 Bľatislava

TeL : 02l 602 57 2I2,0905 30] 68|, (hlavný veterináľny lekár)
021602 572 16,602 572 30
0905 589 169,0917 842 r38
fax: 021 602 57 242, 602 572 47,
E-mail

:

Maľtin. Chudy@ svps. sk

Vedúci centra: MVDr. Maľtin Chudý
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Príloha č.2.
Mapa ukazujúca územie, ktoľépokrývajú miestne centľá pre tlmenie choľôb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Bľatislava
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Tľnava
Senica
Komárno
Nové Zámky
Levice
Nitľa
Topol'čany
Šaľa
Nové Mesto nad Váhom

T4
15

I6
I7
18

I9
20
2T

22
23
24
25
26

Trenčín
Pľievidza
Púchov
Žiar nad,Hľonom
Zvolen

Veľký Kľtíš

Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica
Martin
Liptovský Mikuláš

Žilina

Čadca

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Dolný Kubín
Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice _ mesto
Košice - okolie
Trebišov
Michalovce
Popľad

StaľáĽubovňa
Pľešov
Vľanov nad Topľou
Bardejov

Svidník
Humenné
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Pľíloha č.3.
Zoznarl foľmuláľov a hlásení pouŽívaných miestnymi centľami pľe tlmenie chorôb.
Názov foľmuláľa
Správa o rnŕskvte choroby modnŕ iazvk

Hlásenie o podozrení choroby modď iazyk
Správa o zániku choľoby modď iarvk

Žiadanka na veteľináľne l aboratóľne vyšetľeni e kataľálnei horúčkyov iec
Zoznam chovatel'ov a počty zvierat ochranne vakcinovaných (vyšetľených) pľoti BT
Pľotokol o Wšetrení zvieratpodozľiv'ŕch na modnŕ iazyk
Závereéná správa o pľiebehu ochoľenia modry iazykv chove
Uradný zŕnnam o vykonaní čistenia a dezinsekcie v ohnisku
Uľadný záznam o usmľtenízvieratv ohnisku
Veterinárne opatľenia pľi podozľenína výskyt BT
Zrušenie veterináľnych opatrení, ak choľoba nie ie laboratóľne potvrdená

Veteľinárne opatren ia pri laboľatóľnom potvrdení choroby
Zľušenie veterináľnYch opatľení
Manuál epizootologického šetrenia pri podozreníipotvľdeníBT
Hlásenie o epizootologicke.i situácii priqýskýe choľoby modľy iazyk

Zásady pľi posielaní formulárov sú nasledovné:

V pľípade podozľenia na ohnisko:
miestne centľum pre tlmenie chorôb pošle náľodnému centru pre tlmeniu chorôb:
o Hlásenie o podozľeníchoroby modrý jazyk
o Epizootologické šetrenie pľi podozľení na BT
o Veteľináľne opatrenia pľi podozrení na výskyt BT
o Protokol o vyšetľenizvierat podozľivých na modý jaryk
o Zoznam chovatel'ov a počý zvieľat ochranne vakcinovaných (vyšetrených) pľoti BT
o Zľušenieveterinaľnych opatrení, ak choroba nieje laboratórne potvrdená

V pľípade potvrdenia ohniska:
miestne centrum pre tlmenie chorôb pošle národnému centľu pľe tlmenie chorôb:
. Spľáva o výskýe choľoby modľý jazyk
o Hlásenie o epizootologickej Situácii pľi výskyte choroby modrý jazyk
o Veterináľne opatrenia pri laboratórnom potvľdení choroby
o Zoznam chovatelbv a počty zvierat ochľanne vakcinovaných (vyšetľených) pľoti BT
. Epizootologické šetrenie pri potvrdení BT
. Úľadný záznamo usmľtenízvieratv ohnisku
. Úradný zánnamo vykonaní čistenia a dezinsekcie

V prípade zániku ohniska:
miestne centrum pre tlmenie chorôb pošle národnému centľu pre tlmeniu choľôb:
o Zrušenie veterinárnych opatrení
. Správa o zániku choroby modry jazyk

Formuláre sanachádzajú v pľíloheč. 11
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Príloha č.4.
Slovenská ľepublika

Skupiny odborníkov pľe kataľálnu hoľúčkuoviec _BT
1. Skupina odbomíkov

Vedúci skupiny - MVDľ. oskaľ Slivka, RVPS Komárno,
člen _ MVDľ. Helena Palágyiová, RVPS Šaľa
ZástupcaVÚ Zvolen
2. Skupina odboľníkov

Vedúci skupiny - MVDľ. Valerián Kvokačka, RVPS Pľešov,
člen - MVDľ. Juraj Dušek, RVPS Dolný Kubín'
ZástupcaVU Zvolen

Pľílohač.5.
Slovenská republika
Zamestnanci školení pľe prípad výskytu BT (alebo so skúsenosťami so BT).

(i) Počet veteĺináľnych lekáľov a zamestnancov' ktoľímôžu bý' povolaní v pľípadevýskýu

BTvSR

Všetkých cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly BT a v pľípade
najhoršieho scenáľa môŽu byt' povolaní. Avšak v praxi okolo 600 úradných veterinárnych
lekárov môŽe bý'povolaných kedykoľvek a najviac okolo 50 veteľináľnych technikov na
pomoc miestnym centrám pre tlmenie choľôb. Zoznarn týchto veterinámych lekárov
atechnikov je uvedený vľegionálnych pohotovostných plánoch auchováva sa vnárodnom
centre. V tomto zoznameje uvedené:

o
o
o
o

Meno alokalizácia členov peľsonálu
Kvalifikácĺa, napľíkladveteľinárny lekáľ
Pľaktickéskúsenosti skupiny 1 (špecifikovanie ochoľenia)
Vykonané školenie

Všetci zamestnanci, ktoľí nie sú pod pľiamou kontľolou hlavného veterináľneho lekára majú
stálu dohodu medzi hlavným veterináľnym lekárom azamestnávateľmi o okamŽitom
uvol'není ta(ýchto zamestnancov.
(ii) Počet zamestnancov školených alebo so skúsenosťami na kontrolu BT

Všetci úradníveterinárni lekári sú školenía videli hoci len na videonahĺávkach klinické
ptíznaky BT ako súčasťnástupnej praxe' pľavidelných školeníorganizovaných Inštitútom pre
vzdelávanie veteľináľnych lekárov (ďalej len IVVL Košice), prípadne školeniach

T7

organizovaných v ľámci I. postgľaduálneho školenia v IVVL Košice. V dôsledku skutočnosti,
že sa ochoľenie BT naizemí Slovenskej ľepubliky ešte nevyskytol, len veľmi málo súčasných
zamestnancov má skúsenosti s ohniskom choroby.

(iii) Počet zamestnancov schopných používaťniektorý zjazykov členských štátov EU

v prípade výskytu BT

Zoznam veterinárnych lekárov a technikov schopných plynule používaťniektoľý
z jazykov členských štátov EU je uvedený v rámci okresných pohotovostných plánov
aje uchovávaný v náľodnom centre.
okľem nich sú to ďalší veterináľnu lekári, ktorých jazykove schopnosti sú slabšie, avšak

bý využite. Jazyky sú nasledujúce:
Angličtina
Francúzština
Taliančina
Nemčina
môŽu

Zamestnanci v miestnom centre

o
o

.
o

Poveľený vedúci veteľináľny lekár
Veterináľni lekári školenív
- diagnóze BT
- zabijari, čistení,dezinfekcii a dezinsekcii a iných postupoch v infikovaných
pľiestoľoch
- kontrolách pľemiestňovania
Podporný personál školený
- v postupoch v infikovaných pľiestoľoch
- kontľoláchpremiestňovania
Zamestnanci úľaduškolenív uchovávani záznamov, požadovaných na diagnózu
infekcie

Zamestnanci sa zúčastňujúkurzov za uč,elom získania schopnosti okamžite konať v pľípade
výskytu ohniska.
Skupiny odborníkov
o vedúci veterinárny lekár skúsený alebo školený v epidemiológii a klinickej diagnóze
r veterináľny lekár so skúsenosťamialebo školený v zabíjaní,odstraňovaní kadáverov
a čistení,dezinfekcii a dezinsekcii
o odboľníkdiagnostického laboratória, skúsený vo vykonávaní laboratóľneho testu.

Skupina odboľníkov má prístup k meteoľologickým posudkom a pľedpovediam na stľánke
http://www.shmu..sk/. Skupina je pravidelne školená v epidemiologických, diagnostických
a kontľolných postupoch ( Sekcia 1 1)
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Pľíloha č. 6.
Slovenská ľepublika

opeľačnýmanuál pľe BT.
hlásenie podozrenia z choľoby
zabijanie zvietat, oceňovanie a vyplácanie kompenzácií
zničenie tiel a pľístup na miesta, ktoré sa budú používaťnatento účel
sanitáľne a iné postupy v inťrkovaných pľiestoroch
kontľola premiestňovaní
niďzovä vakcinácia

1.1

Ohlásenie ochorenia
$ 17 zákonač.3912007 Z.zustanovuje, že vlastník alebo dľžiteľzvieraÍje povinný hlásiť
oľgánu veteľinárnej spľávy podozrenie alebo výsk}'t BT.
Podľa $ 3 nariadenia vlády SR č' 238/2012 Z.z vlastník, držitel', alebo iné fyzické osoby,
alebo pľávnické osoby musia bez meškania ohlásiť príslušnémuorgánu kďŽdé podozrenie na
BT.

1.2

Postup vyšetľovania

Podľa $ 4 naľiadenia vlády SR č. 23812012 Z.z ak sa v chove umiestnenom v regióne
nachádza jedno alebo viac zvierat podozrivých na BT, úľadnýveteľinárny lekár bez meškania
vykoná úradnévyšetľenie, ktorym sa potvľdí,alebo vylúčivýskyt choroby
Po oznámení podozľenia na BT príslušnýorgán nariadi vykonať úradný dohľad nad chovom
a úľadnýveterinárny lekáľ:

a) vykoná súpis zvierat v chove a v rámci

b)

c)

d)

kaŽdého druhu uvedie počet zvlerat už
uhynutých, chorých alebo pravdepodobne nakazených; súpis sa musí aktualizovať tak,
aby sa v čase podozľenia zistil počet naľodených zvierat aj uhynutých zvierat;
informácie zo súpisu sa musia predložiť na vyžiadanie a môžu sa pľi každej kontľole
preveľovať,
vykoná súpis miest, ktoľé umožňujúpľežitie alebo prechovanie vektora, najmä miest
vhodných na jeho reprodukciu,
vykoná epizootologické šetľenie podl'a $ 7 naľiadeniav|áďy SR č. 238/20I2 Z.z,ktore
zahÍňa;
1. obdobie, počas ktoľéhosa mohla katarálna hoľúčkaoviec vyskytovať v choveoznačenie chovu podľa evidencie CEHZ
2. možný pôvod BT v chove a identifikovanie iných chovov zvierat, ktoľésa
mohli nakaziť alebo kontaminovať z rovnakého zdroja,
3. qŕskyt a ľozšíľenievektoľov choľoby,
4. pľemiestňovanie zyierat do pľíslušnéhochovu a z pľíslušnéhochovu, ako aj
odstránenie tiel uhynutých zvlerut z tohto chovu.
vykoná pľavidelnénávštevy chovu alebo chovov a pri každej pľíležitostivykoná
podľobné klinické vyšetrenie alebo autopsiu zvierat, ktoré uhynuli alebo u ktoľých je
podozrenie z choroby, a musí potvrdiť ochoľenie; ak je to potľebné, pomocou
laboľatómych testov,

I9

e)

0

g)

h)

nariadi zákaz premiestňovania zvierat z chovu a do chovu,

v

je vektor

v chove v ich
ňovacích pľiestoroch,
nariadi pravidelne ošetrovať zvierutá, budovy na ich ustajnenie a ich okolie, najmä
miesta, v ktorých sa daľípopuláciám Culicoides, schválenými insekticídmi; na
zabránenie zamoľeniu vektoľmi uľčípľíslušnýoľgan počet ošetľení,pľičomzohľadní
aĺzm účinnostipoužitého insekticídu a klimatické podmienky,
naľiadi telá uhynutých zvierut v chove zničiť,neškodne odstrániť, spáliť alebo
zahrabať podľa osobitného pľedpisuv zmysle zákona39l2007 Z.z.
nariadi

čase, keď

aktívny, &žaťvšetky zvieratá

ustaj

čase, keď sa vyšetrovanie začne a v prípade, že klinicke priznaky svedčia na BT, musí bý'
okamŽite infoľmovanénáľodné centrum pre tlmenie chorôb, aby sa mohli urobiť prípľavy pre
zvládnutie epidémie, ak bude potvľdený výskyt ochorenia, vrátane založeniamiestneho centra
pre tlmenie choľôb a skupiny odborníkov.
Poveľený úradný veterináľny lekáľ, vykonávajúci vyšetľovanie v chove s podozľením na BT,
musí mať so sebou vybavenie podľa pľílohy la 2 tohto opeľačnéhomanuálu pľe BT.
V prípade chovu s veľkým množstvom zvierat môže bý pľe potreby vyšetrovania potrebné
nasadiť viac ako jedného veteľináľneho lekáľa azabezpeéiťasistenciu technického personálu.
Pľi pľvom podozrení z ýskytu sa odpoľúčaúčasťpľacovníka VÚ Zvolen na zabezpečenie
spľávneho odberu vzoľiek.
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1.3. Pľedbežnéopatrenia

1.3.1 Naľiadenie opatrení pľe pľemiestňovanie zvierat
okamžite po príchode do podozrivého chovu musí poveľený úradný veterinárny lekár

majiteľovi alebo jeho zástupcovi naľiadiť nasledujúce opatľenia:
- všetky zvieratá vnímaqých dľuhov v hospodárstve musia bý zatvorené vo svojich
priestoroch, pľípadne premiestnené na iné miesto, kde môžu bý izolované,
- žiadne zvieľatávnímavých druhov nesmú vstupiť alebo opustiť hospodáľstvo,
- žiadne zvieratá iných dľuhov nesmú vstúpit' alebo opustiť hospodáľstvo bez povolenia od
úradnéhoveteľinárneho lekára,
- vozidlá smú vstúpiťalebo opustiť hospodárstvo iba za podmienok stanovených úľadným
veterinámym lekáľom a v zhode s podmienkami stanovenými na zamedzenie rozšírenia
ochorenia,
Yýrazne oznárnenie o podozľení na výský ochorenia BT bude umiestnené na každom vstupe
do hospodárstva.
Majiteľ musí bý inštruovaný, že aj keď úradný veterinámy lekáľ vykoná úľadnúinventúru
chovu z epidemiologických dôvodov, je povinný viesť evidenciu všetkých vnímavých zvierat
podľa kategórií v hospodáľstve a Zoznam spresniť počtom zvierat, ktoľéuhynuli alebo sa
infikovali od ostatných zvierat v maštaliach. Zoznam sa pľavidelne upravuje naľodením alebo
uhynutím zvierut počas doby podozrenia.Infoľmácie na zozname musia byť na požiadanie
predloŽené a pri kaŽdej kontľole dozoľných oľgánov môžu bý' skontrolované.
Uľgentnékontľoly sa týkajú iba chovov, v ktoľých je vyslovené podozrenia na BT. Ak
náľodné centrum pľe tlmenie choľôb považuje za potrebné, mali by sa kontľoly rozšíriťaj na
iné hospodárstva, ktoré sú v kontakte s hospodáľstvom v ktoľom je vyslovené podozľenie na
BT, a ktoré by mohli byt'ohľozené v prípade potvrdenia choľoby.
opatrenia uvedené vyššiezostanú v platnosti, kým sa úradne nevylúčiBT.
V pľípadepotľeby bude policajný zbor požiadaný o pomoc pri uplatňovaní obmedzení.
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1.3.2 Rozšírenie obmedzení na pľemiestňovanie zvierat
Ak má úradný veterinárny lekaľ dôkaz otom, že sa BT mohol zavliecť ziných chovov do
podozľivéhochovu, alebo že BT mohol bý nejakým spôsobom zav\ečený zpodozrivého
chow na iné chovy, aj v týchto ďalších chovoch musia byt' naľiadené vyššieuvedené
opatrenia,kým sa podozrenie na BT v hospodáľstve úľadne nevylúči.
Epizootologické šetľenie
Vykoná epizootologické šetľenípodľa $ 7 nariadenie vlády SR č. 238/2012 Z.z.,ktoľe zahÍťĺa:
1.4

1.4.1 Prvotné epizootologické šetrenie

Epizootologické šetrenie by malo byt'vykonané zaúéelomzistenia:
- obdobie, počas ktoľéhosa mohla katarálna hoľúčkaoviec vyskytovať v chove,
- možný pôvod kataľálnej hoľúčkyoviec v chove a identiťrkovanie iných chovov zvierat,
ktoľésa mohli nakaziť alebo kontaminovať z ľovnakéhozdroja,
- výskyt a ľozšírenievektoľov choroby,
- pľemiestňovanie zvierat do pľíslušnéhochovu a z pľíslušnéhochovu, ako aj odstránenie
tiel uhynutý ch zv ier at z tohto chovu.
- pohybu aut, ľudíprenášajúcich vektorov vírusu do alebo ziných hospodárstiev, v ktoľých
su zvieratá vnímavéna BT, smeľ prevládajúceho vetra
- zistenie apribližný počet druhov pakomaľa z ľodu Culicoides, ktoľý je zodpovedný zaBT
1.5

Klinické vyšetrenie

Pľed klinickým vyšetľenímchovu si úradný veterináľny lekár navlečie ochranný odev a
zab ezpeči o sobnú dezinfekciu.
Úľadný veteľinámy lekáľ pľed vyšetľenímmusí spľacovať zoznam jednotlivých dľuhov a
kategóľií zvierat v hospodárstve _ byky, kĺavy, ostatný dobytok, mladý dobytok, teľatá, ovce,
kozy _ podľa ich evidencíev CEHZ.
Načrtnutý plán chovu musí zaHťlať budovy v hospodárstve s označenímpočtu zvierat
v každej kategóľii a v kaŽdom chove.
Je potľebnéurobiť podrobné vyšetľenie všetkých zvierat podozľivých z ochoľenia na BT, ako
aj iných príznakov ochoľenia, vrátane vysokej horúčky,inapetencie, depľesie a ich
identifikáciu azaznamenať miesto ich ustajnenia v chove azvíňiťdiferenciálnu diagnóza,
Upľednostňuje sa začaťkontrolu stáda v mieste hospodaľstva, v ktorých zvieratá sú podl'a
vyhlásenia majiteľa alebo jeho zástupcu zďravé, ponechajúc podozrivé zvieratá na koniec.
V pľípadeveľkých stád, hlavne ak je obmedzený počet pomocníkov, to nemusí byt možné
amôže bý'nevyhnutné vyšetľiťnajpľv podozrivé zvieratá.
Pasúce sa zvieratá by mali byť podľa možností vyšetrené na mieste, kde sa zvyčajne
zďržiavajú, za pľedpoklaďu, že ich pľesun by mohol ohľoziťiný dobytok.
V prípade ťažkozvládnuteľných zvieľat môže byť pre odber vzoriek a klinické vyšetrenie
potľebné použiťuspávacie látky.
Vhodné tľankvilizéľysú:
- Xylazin 20Á pľe dobytok 0,5 ml na 100 kg i.m. pre ľahkúanestéziu alebo 1,0 ml na 100
kg pre hlbokú anestéziu

Klinické ptíznaky BT, ktoľésa môžu vyskytnúť' sú

:
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U oviec akôz
- dysgalakcia I agalakcia
- horučka( l _ 42oC)
- nechutenstvo,depľesia
- opuchy hlavy, hypeľsalivácia
- hypeľémiasliznice dutiny ústnej, deskvamácia epitelu, nehózy aerózie, opuch acyanóza
jazyka
- kľívanie, zápalkorunky, pododeľmatitída
- hnačky u jahniat

-

pneumónie
aborty,kongenitálneabnoľmality.

U hovädzieho dobytka
- ochorenie prebieha inaparentne alebo rovnaké klinické príznaky ako
s miernejšímpriebehom
- najčastejšielen hypeľteľmia a leukopénia

u oviec

ale

1.5.1 Post-mortem vyšetľenie

Vykonanie pitvy je nevyhnutnou súčasťoudiagnostiky

a

diferenciálnej diagnostiky BT. Pri

pitve sa zisťuje generalizovaný edém, hyperémia, hemoľhágie anehózy kostrového
a sľdcového svalstva, tiež aspiračná pneumónia, zväčšenielymfatických uzlín
a splenomegália. Patognomické sú hemoľhágie na báze pulmonálnych artérii.

1.6

odbeľ vzoľiek

1.6.lYzorky, ktoľésa používajúpľi diagnostikovaní BT:
Vzoľky lymfatických uzlín a slezina;
Kľv vo fáze viremie

|.6.2Yzorky lymfatických uzlín a slezina (pľe izoláciu víľusu):
Vzoľky lymfatických uzlín' podľa možnostíčo najväčšie,najmenej však 19, alebo
Icm2,by mali byt'odobľatéz kadáverov.

l'.6.3 Nezrazená kľv (pľe izoláciu vírusu):
Vzorky nezrazenej kľvi sa odobeľajú do vákuových skúmaviek s

EDTA (nepoužívať
hepaľín, ani nitľát sodný/. Hemosky s EDTA dodá VU Zvolen po telefonickej
objednávke. Krv bezprostľedne po odbeľe dôkladne premiešať,skladovať
v chladničke. Nezmľazovať!

Natívna kĺv (na zistenie pľotilátok):
Natívnu krv odobľať do hemosky. Skladovať v chladničke. Nezmrazovať!
1.7 Odosielanie materiálu

Každá vzorka musí bý zaba|ená v obale pozostávajúcom ztľoch vrstiev _ nepľiepustná,
absoľbčná'pevná. označísa dľuhom materiálu, dátumom a miestom odberu a dľuhom,
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kategóriou a identifikáciou zvieľaťa, ktorému bol mateľiál odobratý. Po dôkladnom zabaleĺi
sa vzorky prevez'Ú, najlepšie poslom, v každom pľípadevšak čo najrýchlejšie do Národného
ľeferenčnéholaboratória. Laboľatórium musí byť oboznámené s odoslaním diagnostických
vzoriek, kedy by mali byť doručené,aby mohol byť pľipravený ich príjem a testovanie. Počas
pľevozu by sa mali chladiť, nie však mľaziť. V laboľatóriu sa vzoľky môŽu uskladňovať pri
teplote 4"C, ale čo najskôľ by mali byť vyšetľenéna BT.
Je dôIežité, aby žiaďanka na veterináľne laboľatóľne vyšetrenie BT, obsahovala aj
anamnestické údaje o chove a pľípadne epizootologické údaje, ktoľésú k dispozícii, vrátane,
ak je to možnéaj pľavdepodobného zdroja infekcie a dátumu zav\ečeĺia.
Pozitívne vzorky odosiela NRL pľe BT (ŠVUZvoleĺ) do referenčnéholaboratoria Európskej
únie IAH Piľbright na konfiľmáciu' ŠVuZvo|en zodpovedá za zabalenie vzoriek podľa
poŽiadaviek na pľepravu infekčného mateľiálu a podľa požiadaviek príslušnéhodopravcu'

PATHOLOGICAL MATERIAL OF NO COMMERCIAL VALUE
REFERENCE LABORATORY FOR BLUE TONGUE
AFRC INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH
ASH ROAD
PIRBRIGHT
WOKING
SURREY GU24 ONF
UNITED KINGDOM

1.8. Hlásenie náľodnému centru

pľe tlmenie choľôb

Po ukončenípredbežnéhovyšetľovania' odobľatí potľebných diagnostických

vzoriek

azabezpeéeníodoslaniavzoiek do národného ľeferenčnéholaboľatória, úradný veterinárny
lekár predtýmnež opustí podozľivé hospodáľstvo vyplní predbežné hlásenie azaš|e ho buď
faxom alebo nahlási telefonicky miestnemu centľu , ktoré pošle inťormácie národnému centľu
pre tlmenie chorôb. V každom pľípade Sa poveľený úradný veterináľny lekár spojí s miestnym
centrom pľe tlmenie choľôb, aby mohol dostať inštrukcie, týkajúce sa ďalšieho postupu pľed
opustením hospodárstva.

2.

činnost'v období do obdľžania laboľatóľnych výsledkov

Podľa $ 4 ods. 4 naľiadenia vlády SR č. 23812012 Z.z. až do zavedenia a vykonávania
opatrení podľa odseku 3 vlastník zvietat, alebo držiteľzvierat pľi podozľeníz choroby zvierat
musí vykonať všetky predbeŽné opatľenia na splnenie opatrení podľa odseku 3 písm. e) a 0
naľiadenia vlády SR č. 238/2012 (boď 1.2 pľílohy6 NPP). obmedzujúce opatrenia naľiadené
podľa odseku 1.3 pľílohy6 zostani v platnosti, až kým nebude úľadne vylúčenépodozľenie
na BT. Uľadný veteľinárny lekáľ nariadi pravidelne ošetrovať zvieratá, budovy na ich
ustajnenie a ich okolie, najmä miesta, v ktoľých sa darí populáciám Culicoides, schválenými
insekticídmi; na zabržnenie zamoľeniu vektormi uľčípľíslušnýorgán počet ošetrení, pľičom
zohľ adni aĺzn účinnosti použitého insekticídu a kl imatické podmienky.
Majiteľ alebo dľžiteľ,musí byť infoľmovaný, že môže trvať aj niekoľko dní, než budú známe
výsledky testov, a|e že za ten čas môže súkľomnýveterinárny lekár navštíviťchov a ošetľiť
choré zvieratá za pľedpokladu dodľŽania prísnych dezinfekčných pľavidiel.
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Poverený úľadnýveterináľny lekáľ pľed opustením chovu skontľoluje, či majiteľ alebo jeho
zástupca poľozumeli opatľeniam, ktoré boli nariadené na prevádzku jeho chovu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoré sú potrebné pre vstup opľávnených osôb do hospodárstva
alebo jeho opustenie.

Zabezpeči sa bezpečná likvidácia kadáverov zvierat, ktoľéuhynuli, alebo boli usmľtené pre
diagnostické účely.Toto musí bý' vykonané pod úľadnýmdozorom a spôsobom, ktoý
zamedzí riziku ľozšíreniavírusu BT.
Ďalšie návštevy chovu v ľámci dozoľu budú zabezpečené po konzultácii s náľodným centľom
pre tlmenie choľôb.

2.l

Negatívne výsledky

V niektoľých pľípadoch môže úľadný veteľináľny lekaľ na základe klinických a post mortem
vyšetľeníupovedomiť národné centľum pre tlmenie chorôb, že neobjavil príznaky svedčiace
na pľítomnosťBT v chove. Ak národnému centľu pľe tlmenie choľôb stačítakáto správa
o negatívnom výsledku vyšetrovania, naľiadenéopatľenia môŽu by' okamžite odvolané.
V opačnom pľípadeje potrebné počkaťna výsledky laboratóľnych vyšetrení.
Ak sú výsledky testov negatívne, naľiadené opatrenia môŽu bý okamžite odvolané. Je však
možné,že zostane podozľenie na výskyt BT a na základe toho bude prijaté ľozhodnutie po
konzultácii s veteľinámym lekáľom zodpovedným za vyšetľovanie chovu a národným
centrom pľe tlmenie choľôb ponechať dozor nad chovom a odobrať ďalšie vzorky tkanív
a kĺvi na vyšetrenie v náľodnom ľefeľenčnomlaboratóriu.

3.
3.1

Potvľdenie prítomnosti BT

Hlásenia

Do 24 hodín od úľadnéhopotvrdenia pĺvéhoohniska BT KomisiaEIJ aostatné členskéštáty
dostanú úradnéhlásenie o vzniku choľoby.
V tejto faze bude využitý ADNS EU (systém pľe hlásenie choľôb zvierut EU) a to v súlade so
smeľnicou Rady 82/894/EHS.
Náľodné centrum pre tlmenie choľôb pripľavípodklady pre hlásenie, ktoľémusí obsahovať
minimálne nasledovné podľobnosti
- dátum vzniku podozľenia na BT
- dátum potvrdenia výskytu BT
- metódy použitépre potvrdenie choroby
- miesto infikovaných chovov
- vzdla|enosť od najbližšíchchovov s vnímavými zvieratami
- počet vnímavých zvierat každéhodruhu a kategórie v danom chove
- počet vnímavých zvierat kaŽdého druhu a kategóľie, u ktoľých bol potvrdený BT
- morbidita choroby
- druh alokalizácia vektoľa Culicoides
:

Do 24 hodín od prvého výskyu bude podané hlásenie oIE.
Príslušnénáľodnéamiestne poľnohospodárske aveteľinárne organizácie budú takisto
upovedomené o skutočnosti, že BT bol úľadnepotvrdený. Podľa potľeby budú uľobené
vyhlásenia pľe média.
Budú vyvesené zreteľné oznamy, vyhlášky, že chov je infikovaný choľobou BT.
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3.2

Ustanovenie krízového (miestneho) centľa pľe tlmenie choľôb

Podľa $7, ods.

2

nariadenia vlády

SR č. 23812012 Z.z

h|avný veterinárny lekár na

zabezpeč,enie koordinácie všetkých naľiadených opatreni ana vykonanie epizootologického

šetľenia bezodkladne vytvoľínajmä zilraďných veterinárnych lekárov, zamestnancov
príslušnýchoľgánov a odbomíkov vo veteľináľnej oblasti krizové centľum.
Ako náhle sa potvrdí výskyt BT, začne pracovať miestne centrum pre tlmenie chorôb a vybaví
sa všetkými potľebnými veterinárnymi lekármi, technickými a administľatívnymi
zamestnancami a mateľiálom a vybavením potrebným pľe zvládnutie a eľadikáciu choľoby čo
najľýchlej šíma naj účinnejšímspôsobom.
V centľe bude na zľeteľnom mieste vyvesená mapa :Úlzemia pod dozorom S vyznačením
umiestnenia všetkých chovov s vnímavými zvieratami v ochľannom pásme aj v pásme

dohľadu a označenímpočtu kusov zkaždého druhu. Táto mapa bude kaŽdý deň
aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup operácie a tlmenia choroby ktoľá sa pripraví
'
pomocou pľogramu VETGIS.
Veterinárny lekáľ zodpovedný za chod centra každý deň oboznámi zamestnancov centľa

výsledkami a s prípadnými problémami, podobné hlásenie zašle aj na naľodné
centrum pľe tlmenie choľôb.
s dosiahnutými

3.3

lzolovanieinfikovanýchpľiestorov
opatrenia po potvľdení výskýu BT v chove
Ak sa úradne potvľdívýskyt katarálnej horúčkyoviec v chove' príslušnýorgán nariadi:
a) usmľtiť pod úradnou kontrolou zvleratá v ľozsahu nevyhnutnom na zabránenie rozšírenia
:

epizoócie;
b) zničiť,neškodne odstránit', spáliť alebo zahľabať telá usmrtených zvierat podľa osobitného
predpisu (Naľiadenie Euľópskeho parlamentu a ľady I069l2009lEC),
c) vykonať vyššieuvedené opatľenia uvedené v bode 1.2 tohto plánu a v chovoch v okĺuhu 20
km v okolí infikovaného chovu vrátane ochľannéhopásma $ 8 nariadenia vlády 23812012 Z.z.
d) vykonať opatrenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, najmä ak ide o
zavedenie pľogľamu vakcinácie alebo iné alteľnatívne opatrenia; hlavný veteľinárny lekár
informuje Euľópsku komisiu o vykonávaní vakcinácie,
e) vykonať epizootologické šetľenie podľa $ 7 nariadenia vlády 23812012 Z.z..
Pásmo uvedené V $ 8 naľiadenia vlády 23812012 Z.z. ods. 1 môže pľíslušnýorgán ľozšíriť
alebo zilžiťna základe geogľaf,rckých, administľatívnych, ekologických a epizootologických
opatľení.
Príslušnýoľgán pľijatie tohto ľozhodnutia oznámi Euľópskej komisii. Ak sa pásmo uvedené v
odseku I nachádzana'Územi viac ako jedného členskéhoštátu, príslušnýorgán spolupľacuje s
príslušnýmiorgánmi susedných štátov pľi vymedzení tohto pásma. Ak je to potľebné, toto
pásmo vymedzí v súlade s poŽiadavkami Euľópskych spoločenstiev. Priestoľy musia byť
izolované, ažpokiaľnebudú zrušené pľijatéopatrenia.

3.4.

Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených chorobou.

Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených choľobou sa stanoví na základe trhovej
hodnoty zvietat, mateľiálu a cien bezprostľedne platných pľed vznikom nékazy. Úradný
veterinárny lekár potvrdzuje východiskové údaje pre výpočet pomoci, ako sú hlavne počty
a hmotnosť zabítých ošípaných,použitá metóda zabijania, spôsob spracovania tiel, použité
dezinfekčnéprostriedky, spotreba elektľickej energie a vody, stľata príjmu v dôsledku
kaľanténnych ťažkostí( $ 26 Nariadenia komisie (EU) č. 7O2l2O|4).
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V kaŽdom pľípade pľoces hodnotenia alebo pľoblémyspojené s hodnotením zvierat nesmú
spôsobiť omeškanie usmľtenia všetkých ošípanýchinfikovaného chovu.

3.5. Usmľtenie wieratv infikovanom chove
Podľa $ 6, ods. 1 naľiadeniavlady SR č. 238/20I2 Z. z ak sa uľadne potvľdívýskyt katarálnej
hoľúčkyoviec v chove, pľíslušnýorgán naľiadi usmrtiť pod rľadnou kontrolou zvieratá
v ľozsahu nevyhnutnom na zabránenie rozšírenia epizoócie; o tomto opatrení informuje
Euľópsku komisiu, podľa rozhodnutia náľodného centľa. Pri usmľcovani zvieľat v rámci
eľadikácie kataľálnej horúčkyoviec sa musia dodržiavať poŽiadavky ustanovené v nariadení
Rady a naľiadení vlády a postupovať podl'a Šoľa;eho Doplnku č. 1 na riešenie neobvyklých,
kľízových situácií pri depopulácii zvierat. Ako pľvésa vyhotoví akčný plán podľa postupov
uvedených v Šop.

Pľi kaŽdom zásahumusí bý mobilná jednotka vybavená funkčným náhľadným pľístľojom
p en etľačná jato čná pišto l' a narkotizačná p uš ka.
Narkotizačná puška sa používa :
o v prípade ľabiátnych zvierat na omráčeniebez znehybnenia
o pri nedokonalom omráčenízvierat za účelomich doomráčenia a následného
následného usmľtenia elektrickým pľúdom
. za účelomzachovaniabezpečnosti členov mobilnej jednotky a pomocného peľsonálu
o uzvierat, ktoré neboli schopné presunu zpastvy do usmrcovacieho priestoru
. na omráčenie zvierat s následným usmrtením buď smľtiacou injekciou (pľedávkovanie
anestetika) alebo elektľickým prúdom

Pľi usmrcovaní zvíerat a súvisiacich úkonoch sa musia ďodržiavať požiadavky
ustanovené v $3 nariadenia Rady (ES) 109912009 tak, že sa zvieratá ušetľia akejkoľvek
bolesti, stľachu alebo utrpenia, ktoľým sa dá vyhnúť. Všetky manipulácie so zvieratami sa
vykonávajú podľa SoP ajeho Doplnku č.1 na ľiešenie neobvyklých, kľízovýchsituácií pri
depopulácii zvierat.
Spôsob usmľcovania zvierat závisí od dľuhu, kategóľie a hmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zvieľat.
ľ)onoručenémetóĺlv usm ľtenia:

Smľtiaca injekcia T61'
. Pľi usmrcovaní malého množstva nĺierat
o Môže ju aplikovať iba veterinámy lekáľ (podľa zákona o lieku)
o Zvlera musí bý'znehybnené.
o Využrje sa uzvierat nachádzajucich sa na pastve, ktoré nie

.

sú schopné

samostatného pohybu.
PouŽrje sa u zvierat' ktoré nie sú schopné pohybu a tľpia viditeľnými bolesťami.
Usmľtia sa na mieste, kde ležia' stoja pľedávkovaním anestetika.

Pri usmľcovaní väčšiehopočtu nĺierat sa môže použiťiba metóda, ktoľá je vybratá zo
schválených metód na usmľcovanie zvierat ustanovených v prílohe č.1 naľiadenia Rady (ES)
109912009, ktorá nespôsobí poranenie mozgu s moŽným výtokom kľvi:
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Elektrický pľúdaplikovaný v dvoch fá.zach hovädzieho dobýka, oviec akôz bez

vykrvenia

Ako náhĺadná metóda (v pľípadepoľuchy omračovacieho zaľiadenia,ležiacezviera):
- Penetľačnéjatočnézaľiadenie s následným usmrtením elektrickou metódou
- (HD, ovce, kozy)
- Údeľ do hlavy spôsobujúci vážne poškodeni€ mozgu ujahniat akozliat do
hmotnosti 5 kg

V prípade usmrcovania väčšiehopočtu zvierat, ktoľésú v zlom zdľavotnom stave, ktoré
nie sú schopné pohybu sa pouŽije
o penetľačná jatočná pištoľna omľáčenie zvierat s následným usmľtením elektľickou
metódou,
o dvojťázová elektľická metóda usmrcovania za pomoci pľenosnéhoelektrického
transfoľmátoľa s kliešt'ami' ak je to možné.

3.6 Likvidáciakadáveľov
Podľa $ 6, ods. 1 naľiadenia vlády SR č. 238/2012 Z.z ak sa úľadnepotvrdí výskyt kataľálnej
horúčkyoviec v chove, pľíslušnýoľgán nariadi zničiť,neškodne odstľániť, spáliť alebo
zahtabať telá usmľtených zvieľat v zmysle naľiadenia Rady č. 106912009,
Rozmeľy jamy pľe zakopanie 20 dospelých kusov dobytka alebo 60 oviec, alebo kôz s 2
metrovou kľycou vľstvou sú - dlŽka 6m, šíľka3m, hlbka 4m.
Aby sa zakopané kadáveľy nedvíhali kpovľchu' pred zakopaním je potrebné rozrezď ich
bruchá, aby zo zažívacieho tľaktu a bľušnejdutiny mohol uniknúťplyn.
Je potrebne zistiť, či zakopanie neznemožňuje chaľakter pôdneho typu, hlavne hladina
spodnej vody, blízkosťvodných tokov a iné enviľonmentálne a pľávne faktory. Ak zakopanie
nie je možné,jetreba uvažovať o kremácii a zistiť pľípadnéenviľonmentálne pľoblémy.
Ak neexistuje iná možnosťako odviezť kadáveľy z chovu na čo najbližšie miesto, kde budú
zakopané, spálené, alebo spľacované, manipulácia a transpoľt musí byť zv|ádnuté tak, aby sa
zaručiT'o, že sanerozšíri vírus BT.
Konkĺétne opatrenia:
a. vozídlápouŽité pľe prevoz kadáveľov musia bý'utesnené, prikĺyté
b. každe vozidlo, musí byt'dôkladné očistenéa ošetrenédezinsekčným pľostľiedkom
c. voziďlá sa na ceste z inťrkovaného chovu na miesto likvidácie nebudú zastavovat' a budú
dodržiavaťschválenú pľepravnútrasu do čo najväčšejmiery, vyhnú sa pľechodu popľi
chovoch s vnímavými zvieratami

3.7

Ďašieepizootologickévyšetľenie

Po potvrdení výskýu BT budú vykonané ďalšie ľozsiahle epizootologické vyšetrenia, aby sa
zabezpeči\o prijatie vhodných opatrení vo všetkých ostatn;ých hospodáľstvach, v ktorých
zvieratá mohli bý' vystavené ochoľeniu modrého jazyka. Za toto špecifickévyšetľovanie
zodpovedá skupina odboľníkov. Vymedzí sa nárazniková zóna v okruhu 20 km v okolí
inťrkovaného chovu v ktoľej sa vykonajú ľovnaké opatrenia v chovoch vnímavých zvierat ako
je uvedené v bode 1.2
Počas šetľeniamusia byt vykonané všetky spätnévysledovania a sledovanie dopľedu
s cieľom identifikovať ďoteraz neidentifikovaný zdroj infekcie a oblasť, kde hrozi priama
alebo nepriama expozicia pakomárov zĺodu Cuĺicoides. ohrozenie infekčným mateľiálom
prenášaným návštevami nesmie byť počas tohto vyšetrovania zaneďbané aje potrebné
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prípadne aj opakovane odobľaťvzoľky kľvi, aby sa potvľdil zdravotný stav stáda, o ktoľom
existujú pochybnosti. Je nevyhnutné odhaliť vznik epidémie čo najrýchlejšie, aby sa
minimalizovalo ľozšírenieinfekcie.

3.8

čistenie, dezinfekcia

a dezinsekcia

Čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia musia začaťhneď po utratení vnímavých zvierut aich
odstránení z hospodárstva. Pritom musia by' splnené metodické postupy. Uradný veteľinámy
lekár naplánuje pľiebeh tejto činnosti v infikovanom hospodáľstve a kontľoluje všetky fazy
opeľácie.

4.

Vymedzenie ochľannéhopásma a pásma dohloadu azakazanázóna

Podľa $ 8, nariadenia vlády SR č. 23812012 Z.z príslušnýoľgan po úľadnom potvľdení
ďiagnózy BT vymedzí okolo ohniska choroby ochranné pásmo a pásmo dohľadu.
ochľannépásmo zabňaúzemie s polomeľom najmenej 100 km okolo infikovaného chovu.
Pásmo dohľadu je vymedzené územímpresahujúce ochranné pásmo najmenej o 50 km
a nevykonalo sa v ňom žiadna vakcinácia živými atenuovanými vakcínami počas posledných
12 mesiacov.

Pľi územnom vymedzení týchto pásiem sa zobeľú do úvahy administľatívne hľanice, pľírodné
pľekážky, možnosti veteľinárneho dozoru a vedecko-technické poznatky, ktoré umoŽnia
pľedpovedať pľavdepodobné ľozšíľenievektoľov z rodu Culicoides vzduchom alebo
akýmikoľvek inými spôsobmi.

4,1, Opatľenia v ochrannom pásme - najmenej

100 km

V ochĺannom pásme budú nariadené nasledujúce opatrenia:

a) identifikovanie všetkých chovov so zvieratami v ľámci tohto pásma,
b) vykonanie pľogramu epidemiologického dohľadu za|oženeho na monitorovaní označených

skupín hovädzieho dobytka prípadne iných dľuhov prežúvavcova populácií vektora'
c) zákaz pľemiestňovania zvieratzpásma; o výnimkáchzo zákazu, najmä pte zvieratá v časti
pásma bez ciľkulácie víľusualebo bez výskytu vektorov môže ľozhodnúťpľíslušnýoľgán len
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev

4.2

Sledovanie pľemiestňovania v ochľannom pásme

V celej SR

4.3

sa bude používaťštandardizovaný systém sledovania _

CEHZ,

Opatľenia v pásme dohl'adu

V pásme dohľadu (surveillance) platia nasledujúce opatľenia:

a) identifikovanie všetkých chovov so zvieľatami v ľámci tohto pásma,
b) vykonanie pľogľamu epidemiologického dohľadu založeneho na monitoľovaní označených
skupín hovädzieho dobýka pľípadne iných druhov prežúvavcova populácií vektora; tento

program sa môže ustanoviť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,
c) zžkaz pľemiestňovania zvieratzpásma; o výnimkáchzo zákazu, najmä pre zvieratá v časti
pásma bez cirkulácie vírusu alebo bez výskytu vektoľov môže ľozhodnúťpľíslušnýorgán len
v súlade s poŽiadavkami Euľópskych spoločenstiev

4.4. Sledovanie pľemiestňovania v pásme dohl'adu
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V celej Slovenskej republike

sa bude použivať štandardizovaný systém sledovania _

CEHZ.

4.5. Zaríadenie a vybavenie je uvedené v pľílohe č.6 a č.9

5.
5.1

Choroba BT na bitúnku
Podozľenie z výskytu ochoľenia na bitúnku

Podozľenie z výskytu modrého jazyka na bitúnku môŽe vzniknúťna zák|ade výsledkov
vyšetľenia pred zabitím alebo post moľtem.
V obidvoch prípadoch budú opatrenia na obmedzenie pohybu a spustenie vyšetrovania
podobné postupom uvedeným v častiach 2 a 3, pojednávajúcim o podozľení na výskyt
ochoľenia v chovoch vnímaqich druhov zvierut.
Konkľétne pľijatéobmedzujúce opatľenia:

.
.
o
o
.
.
o
o
o
o
6.

Živé zvíeratáv ohradách nebudú vypúšťanéa neumoŽní sa im opustenie bitúnku
Žiadne zvieranebude pľisunuténa bitúnok
Yozidlásmú vstúpiťalebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom RVPS
Vyšetrenie by malo viesť k dôkazu alebo k vylúčeniupľítomnostimodrého jazyka
Vyšetľeniebude zaWíď klinickú pľehliadku vnímavých zvierat na vylúčeniechoroby,
obzvláštna pozornosť bude venovaná podozrivým zvieľatám alebo skupinám, vyšetreniu
post mortem materiálu a podľa potreby budú vykonane aj odbery tkaniva a kľvi pre
vyšetľenie v refeľenčnom laboratóľiu
Ak je to potrebné pre diagnostické účely,vyšetľenézvieratá sa zabijú
Súčasnes vyšetľenímna bitúnku, bude vykonané vyšetrenie v chove, odkial' podozrivé
zviera, alebo zvieľatá pochádzaju, aby sa ľozhodlo, či existujú ďalšie dôkazy, ktoľéby
nasvedčovali na pľítomnosťchoľoby
V tom čase sa zhĺomaždia aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu vnímavých
zvierat z a do hospodárstva spolu s ďalšími informáciami, ktoľé môžu pomôcť pľi tlmení
choroby v prípade potvľdenia výskytu ochoľenia.
Zvierutá budú zabítéa posúdenév zmysle hygienických pľedpipsov / klinicky choľébudú
neškodne odstľánené.
Na bitúnku bude bezodkladne vykonaná dezinsekcia / dezinfekcia.

Ochoľenie BT na tľhoch s vnímavými zvieľatami voči chorobe BT.

Postup ako v pľípadepodozrenia a potvľdenia v chove.

7. Infoľmácie a údaje
7.1. Skupina odboľníkovzhromažďuje všetky infoľmácie o epidemiologickom šetrení
a poskytuje ich:

-

Miestnemu centru pre tlmenie chorôb,
Naľodnému centru pre tlmenie choľôb

Európskej Komisii
ostatným členským štátom Spoločenstva
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V pľípade, že pásmo ochľany zasahuje na územie iného členskéhoštátu , náľodnécentľum
tlmenia chorôb informuje o výskyte choľoby kompetentnú autoľitu pľíslušnéhočlenského
štátu.

7.2. Informácie a údaje na miestnej úľovnizhromažďuje a vyhodnocuje každý tím
v miestom centľe pľe tlmenie choľôb podl'a úloh a spľávy sa pľedkladajú vedúcemu
miestneho centľa a kooľdinačnýtím je zodpovedná zaz
-

prípravu informácií médiám

- prípravu info faxov

- organizáciu stretnutí - súkromní veterinámi lekári, chovatelia' spotľebitelia
- organizáciu denných porád, diskusií na úrovni miestneho centľa

Po

schválení infoľmácií vedúcim miestneho centra Sa infoľmácie

a

pľíslušnýmoľgánom a verejnosti.

údaje distribujú

Vedúci miestneho centľa je zodpoveďný za denné spľávy zasielané do náľodného centľa
o novom vývoji v infikovanej oblasti.
Pľíloha I

Zoznam vecí v pohotovostnom kufľi
3 pľacovné súpravy _ skafandľejednorazové
3 protichemické gumové obleky, skafandľe
3 páry gumových rukavíc so zdľsneným povľchom
3 páry gumových čiŽiem
3 gumové zásteľy
3 páry ponožiek

3 uteráky amydlá
3 vreckové svietidlá na batéľie
3 veľkésilné igelitové vľecia

5 tabúľs nadpisom
ZAKAZANY !"

'' KATARÁLNA HoRUČKA oVIEC_MoDRÝ

JAZYK-VSTUP

Príloha II
Zoznam vecí v pohotovostnej taške
3 chiruľgické pinzety
3 nožnice zahnute
10 ks ihiel na odber krvi, hemosky pre HD
15 ks sterilných skúmaviek na odbeľ vzoriek so štítkami azátkami
3 páry gumových ľukavíc so zdľsneným povrchom a 10 ksjednorazových rukavíc
10 igelitových sáčkov na vzoľky orgánov, 50 ks mikľoténových a papierových sáčkov
2 mäsiarske nože
1 plechová krabica na odoslanie vzoriek a papierová vata
1 vreckové svietidlo na batérie
l5 teplomerov
1 kopytný nôž obojstľanný
1 lepiaca páska vodovzdorná
1 kotúčsamolepiacich štítkov
baliaci mateľiál
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Pľíloha č.7.
Slovenská republika

Pohotovostný plán pľe vakcináciu.

Núdzová vakcinácia proti BT
Zákaz vakcinácie
Vakcinovanie proti BT iným spôsobom ako je uvedené v naľiadení vlády SR č. 238/2012 Z.z
je zakázane !

Núdzová vakcinácia vo výnimočných situáciách
Podľa $ 9 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 23812012 Z.z. príslušnýoľgán môŽe v ochrannom
pásme naľiadiťv súlade s požiadavkami Euľópskych spoločenstiev vakcinovanie zvierat proti
BT a ich identifikáciu, ak epidémiahrozi vymknutiu sa z pod kontroly aj tými najpľísnejšími
opatľeniami.

Vprípade, že regionálna veteľináľna apotľavinová spľáva chce vykonávat' núdzovú
vakcinačnúkampaň, návľh vo foľme akčnéhoplánu bude postúpený náľodnému centľu pľe
tlmenie choľôb.
Plan' ktoľý pripľavímiestne centľum pľe tlmenie choľôb spolu so skupinou odborníkov, by
mal obsahovať tieto informácie:

o
o

o
o
.
o
.
.

popis choroby,
faktory, ktoré vedú k potrebe schválenia núdzovej vakcinácie, medzi iným: moŽnosť
plošného ľozšíľeniainfekcie exponovanými zvieratami, postihnutie veľkéhopočtu zvierat,
pľavdepodobnosť vážneho ľozšíľeniainfekcie, vysoká hustota populácie vnímavých
druhov, nejasný pôvod ochorenia, ľýchlo sa zvyšujúci počet nových zdrojov infekcie,
šiľokýgeografický výskyt infekcie, prítomnosť vektoľa
vel'kost' oblasti, v ktorej sa navrhuje vykonať núdzovú vakcináciu, bude uľčenána základe
dohovoru medzi hlavným veterinárnym lekárom, skupinou odboľníkov a na zák|ade
podrobných znalostí rizikovej oblasti ohľozenej ďalším ľozšíľením
choľoby,
počet jednotlivých dľuhov a vek vnímavých zvierat, ktoré budú vakcinované,
subtypy vakcíny, ktoré budú použité,
trvanie vakcinačnej kampane'
systém používaný na identifikáciu a registľáciu vakcinovaných zvierat,
opatrenia, ktoré budú nariadené na obmedzenie pohybu zvierat a Živočíšnychvýľobkov.

Za predpokladu schválenia núdzovej vakcinácie bude v miestnom centre pre tlmenie

chorôb zľiadený vakcinačný tím a vakcinačnécentľum.
Rozhodnutie realizovať povinnú vakcináciu dosiahne príslušnéhostupňa miestnej publicity
a budú pľijatéopatľenia, zabezpečujúcebezodkladné uskutočnenie kampane.
Geogľafická oblasť' kde sa bude vakcinácia vykonávať, bude jasne definovaná, hranicami
budú fuzické prvky ako sú cesty, že|eznice, rieky alebo iné pľirodzenéhľanice a bude
Vypľacovaný úplný Zoznam všetkých chovov s vnímavými zvieratami pľe navľhovanú oblasť
povinnej vakcinácie. Miesta všetkých chovov s vnímavými zvieratami určenými pre
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vakcináciu budú vyznačenéna mape alebo mapách príslušnýchmieľok s vyznačením

približnéhopočtu zvierat v kaŽdom chove.
Dalšíveteľinárni lekáľi, technickí a administratívni zamestnanci budú pridelení vakcinačnému
centľu, aby bol zabezpečenÝ plynulý priebeh bez narušenia činnosti miestneho centľa pre
tlmenie chorôb. Cieľom bude ukončiťvakcináciu v určenej oblasti do 7 pľacovných dní.
Vakcinačnécentrum bude medzi iným vybavené aj:

o
o
o
o
o
.
o

dostatočnym množstvo vakcíny pre zabezpečenie kampane,
pľíslušnýmizaňadeniami pre tľansport a uskladnenie vakcíny,

odpadovými nádobami pľe použitévakcinovacie pomôcky, prŕndne fľašeod vakcín
a ďalší ľizikový odpad,
ochľannými odevmi pre vakcinačný tím,
dezinfekčnými prostriedkami a vedľami, kefami a špongiami pre osobnú dezinfekciu
vakcinačného tímu,
zariaďením na fixáciu zvieratpočas vakcinácie,
dostatočnou zásobou formulárov, ktoľésa budú vypĺĺaťpočas núdzovej vakcinácie.

Riadenie núdzovej vakcinácie
Vakcinačný tím pozostáv a z veteľináľneho lekáľa a technického asistenta.
Každý tím bude kaŽdodenne zásobovaný nasledujúcim mateľiálom a zariadením

o
o
o

vakcínou na denné použitie,
jednorazovými stľiekačkamia ihlami,
nádobami na pouŽité jednoľazovéstľiekačkya potreby , prázďne obaly a iný odpad,

Administľatívni pracovníci centra dohodnú pľe vakcinačný tím stretnutia s chovateľmi a pľi
tom poŽiadajú o potľebnú pomoc pľi vakcinácii, fixácii zvierat a o ďalšiu pomoc' ktorá bude
potrebná azistia podľobnosti o aktuálnych počtoch zvierat v danom chove. Návštevy za
účelomvakcinácie bez predchádzajuceho dohovoru by mali byť výnimkou.
Každý vakcinačný tím dostane na začiatku každéhopracovného dňa zoznan chovov, ktoré
má navštíviť,čas návštev apribližný počet zvierat v kaŽdom chove.
Po príchode do chovu' na ktorom budú zvieľatá vakcinované, veterináľny lekáľ vysvetlí
podmienky vakcinačnej kampane majiteľovi alebo zodpovednej osobe.
Pred vakcinovaním musí byť stádo klinicky vyšetľené.Podozľenie, že zvieľatá chovu sú
infikované BT, musí byť oznámené miestnemu centru pre tlmenie chorôb, ktorc zabezpeči
vyšetrenie vlastnými úľadnými veteľináľnymi lekármi. Ak miestne centľum pľe tlmenie
chorôb o to výslovne nepožiada, vakcinačný tím sa nebude do týchto vyšetrenízapájať, okľem
upovedomenia chovateľa, že stádo je podozľivé avzťahuji sa naň obmedzujúce opatrenia.
Pľi vakcinácii je potľebnéďodržať návody na podávanie' hlavne dávkovanie, výber
optimálneho miesta vpichu a vylúčeniezvierat určitých vekových skupín.
Na pľedbežnom formulári sa bude viesť záznampočtu zvieratkaždého druhu a kategórie,
ktorým bola podaná vakcína apoužite číslaušných známok.
Použitézaiadenie sa vyčistí,dezinfikuje a steľilizuje, ak je nutné, keď sa vakcinácia stáda
ukončí.okrem toho bude vykonaná aj osobná dezinfekcia. oblasť, kde sa vakcinuje, je
vysoko riziková vzhľadom na moŽný vznik choľoby. Je dôležité,aby boli pľijatépľedbežné
opatľenia a aby nevzniklo riziko rozšírenia infekcie činnosťouvakcinačnéhotímu a aby proti
vakcinačným tímom v prípade následných epidémiív danej oblasti neboli vznesené obvinenia
z nedbanlivosti.
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Pľed odchodom z chovu bude vyplnený vakcinačný ziznam pľe chov v dvoch kópiách

s podpisom majiteľa alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechaná v chove.
Na záver dňa sa vakcinačný tím vľáti do vakcinačnéhocentľa, kde budú pouŽitéjednorazové
pomôcky a iný odpad bezpečne uloŽené do nádob na to určených, ďalšie zariadenia, ktoľé sa
mohli kontaminovať budú po čistenía dezinfekcii vysteľilizované a budú vyplnené príslušné
foľmuláre' ktoľésa odovzdajú administľatívnemu peľsonálu. Mapa núdzovej vakcinačnej
kampane bude každodenne aktualizovaná, aby sa dal pozoľovať postup opeľácie'
Vedúci veterináľny lekáľ centľa, prípadne vedúci administľatívneho tímu, budú kaŽdodenne
podávať spľávu tak náľodnému centľu pľe tlmenie choľôb ako aj miestnemu centru pľe
tlmenie choľôb, týkajúcu sa postupu kampane za posledných24 hodín.

Pohyb zvierat mimo oblasti, v ktorej sa vykonáva nidzová vakcinácia bude vykonávaný
v zmysle nariadenia komisie 126612007.

JJ

Pľíloha č.8.
Slovenská ľepublika

Miestne centľá pľe tlmenie chorôb.

Zloženie

Vedúci miestneho centra

Tímy

o
o
o
.
o
o

kooľdinačný
administľatívny
epizootologický
eľadikačný
vakcinačný
kontrolný.

Koordinačný tím
základne úlohy:
o poplach podl'a poplachového plánu
o príprava informácií médiám
o pľípravainfo faxov
. otganizácia stľetnutí _ súkromní veterináľni lekáľi, chovatelia, spotľebitelia
. organizácia denných porád, diskusií na úľovnimiestneho centľa
o pľípravarozhodnutí

poplachový plán
povinnej hláseniu

o
o
o
o
.
o
o

-

plán činnosti po obdÍžanihlásenia o podozrení na výskyt choroby

informáciaľegionálnemuveterinámemulekáľovi
okamžitéprešetrenie chovu a naľiadenie opatľenív pľípade potvrdenia
podozrenia na BT úľadnýmveteľináľnym lekárom
infoľmáciaregionálnemuveterináľnemulekáľovi
ďalšie vyšetrovanie chovu a odber vzoriek
organlzácia tľanspoľtu vzoľiek
aktivácia miestneho centra pre tlmenie choľôb
infoľmácia susedným regiónom

Administratívny tím:
záklaďne úlohy:

.
.
o
o

administľatívne vymedzenie ochĺanného pásma a pásma dohľadu
Zaznamenávanie údajov o chovoch azvieratách
vydávanie a publikácia naľiadení

stanovenie časovéhoplánu aorganizácia odberu vzoľiek aklinického

pľešetrovania chovov
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Epizootologický tím:
základne úlohy:
a
zaznamenávanie faktov
a klinické vyšetrovanie a odber vzoľiek
a
stanovenie rozsahu vzoľkovania vykonávaného eradikačným tímom
a
epizootické, entomologické a klimatické šetrenie zabezpeči v spolupráci
s

o
a

RVPS

okamžitéinformovanie susedných regiónov o kontaktoch zvierut z ohniska
choľoby
pľíprava podľobnej správy o epizootologickej situácii
zhodnotenie epidemiologických údajov

Eradikačný tím:
základné úlohy:
kontro la dezinfekčn ý ch zariadení
plánovanie usmrtenia a neškodného odstráneniazvierat, kľmiva a materiálov
usmľtenie a neškodnéodstľánenie
oceňovanie zvierat
kontrola dezinfekcie, dezinsekcie
čistenie a dezinfekcia zaňadení a dezinsekciu

Vakcinačný tím:
záklaďné úlohy:

o

viď pľílohuč.7

Kontľolný tím:
zák|adné úlohy:

kontľola
kontľola
kontľola
kontľola

pľemie stňovania zvier at

prepľavy usmľtených zvierat
kafi lerického zariadenia
bitúnkov

35

Príloha č.9.
Slovenská ľepublika

Vybavenie miestnych centieľ pre tlmenie chorôb.

Miestne centrá pre tlmenie chorôb, trvale alebo dočasne zriadeĺépri ľegionálnych
veteľináľnych a potravinových správach majú k dispozícii kancelárske zaľiadenie,vtátane:

.
.

o

kanceláľsky nábytok, fotokopírky a pod. alebo schopnosť okamžite to zaľiadiť,
systémy počítačového
zaznamenávania, špeciálne Vypracované pľe ohniská,
predtlačenéformuláre, ako sú:
- formálne oznélmeniao obmedzení
- epidemiologické správy
- oznámenia pľe verejnosť
- sledovanie požiadaviek a správ

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb, tľvale alebo dočasne zrtaďené pľi regionálnych
veterinárnych a potravinových správach majú nasledovné vybavenie

o

.

1

.

telefonne a faxové spojenie. Aspoň jedna linka vyhľadená pľe komunikáciu s národným
centrom pľe tlmenie chorôb
systém zakladania údaj ov - počítačové
spľacovanie
mapY izemla spádovej oblasti (1 : 50 000, ľesp. l : 10 000) + progľam VETGIS
zoznam osôb a otganizácii (a ich adľesy) v spádovej oblasti, ktoré tľeba skontaktovať
v pľípade vzniku choroby. Tento zoznamzalrŕťra;

.
.
o
o
o
.
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
.
.
o
.

oľgány miestnej spľávy zodpovedné za opatrenia pri tlmení choroby,
zoznamRvPs - kontakty

políciu,
súkľomnýchveterináľnychlekáľov,
ľegionálne komory súkĺomnýchveteľinárnych lekáľov,
pľepľavcovdobytka a mäsa,
dodávateľov na faľmy
kafilérie,
nákupcov/oceňovateľov zvieratl,
výrobcov kľmív'
fiľmy vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie
a deratizáciu)
poľovnícke oľganizácíe,výstaviská
bitúnkY
chovateľské zväzy,
miestne organy komunálnej hygieny a technické sluŽby (odstraňovanie odpadov),
dodávateľov na farmy
systém infoľmovania tlače a iných médií,aby veľejnosť bola infoľmovaná o
zav edený ch

op

atľeni ach,

zariaďenia na čistenie a dezinfekciu pľacovníkov, oblečenia a vozidiel,
sklady materiálu, v ktoľom je nasledovné vybavenie
ochľannéodevy,
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o
o
o
.
.
o

dezinfekčné prípľavky účinnéproti BT, detergenčné pľípľavkya mydlá,
pitevné a vzoľkovacie súpravy,
tabule avýstražne ozĺámenia na použitie v zamorených chovoch, ochľannom pásme a
pásme dohľadu
maPY (1 : 50 000 a 1 : 10 000),
vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
pohotovostná taška a pohotovostný kufor,

Regionálny veteľinárny lekĺíľmá zabezpečený pľístup k

.

o

o
o
o

.

o

vozidlám,
pohonným hmotám,
stľojom na premiestňovanie zeminy,
prenosným postľekovačom a vybaveniu na vykonávanie dezinfekcie a dezinsekcie.
pozemným stľojom
zariaďeniam na prepravu kadáverov do kafileľického zaĺiadeníav zapečatených
dopravných pľostriedkoch v dostatočnom počte
dostatočným zásobám prostľiedkov na vykonanie dezinfekcie , dezinsekcie
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Pľíloha č.10

Zoznam organlzácií, ktoľémusia byt'kontaktované v pľípadevypuknutia BT.
o Ministeľstvo pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, Bľatislava 8I2 66
o Slovenský poloovnícky zläz
Stef,ínikova l0, 90028 Bratislava, 02157 20 33 II

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KafiléľiaŽilinaVAS spol. s ľ.o..
Adľesa: OIl 76 Mojšova Lúčka,okr. Ži|ina, 041156 54 110
Slovenské biologické služby a.s.
Adresa: Kremnička 2,Banská Bystľica, 0481 41 62 035
Plemenárska inšpekcia SR NITRA
Adľesa: Hlohovecká 5,95I4I Lužianky,037164 10 010
Slovenská pol'nohospodáľska a potľavinová komora
Záhraďnícka 2I, 81 1 07 Bratis|av a 02l 502 I7 I I I,
INSEMAS s.ľ.o.
Halíčska28,984 01 Lučenec Bratislava, 045/53 619 554,
Plemenáľske služby SR' š.p.
Staľohájska 29,852 27 Bratislava,02 l 623 I99 II
Slovenská holšteinská asociácia
NádraŽná 36, 900 28 lvanka pri Dunaji' 0214594 3715
Zväz chovatel'ov slovenského stľakatéhodobytka
Dopravná 14,934 01 Levice,03616229 669.
Zväz chovatel'ov pinzgauského dobytka na Slovensku
032 04 Liptovský ondľej 126,0441 55I 42 59
Zväz chovatel'ov mäsovéhodobytka na Slovensku
Novozámocká l83l408' Ivanka pľi Nitre ,95I 12,091 1 900 935
Zväz chovatel'ov hnedého dobytka - braunvieh na Slovensku
Gladiolová 6,949 01 Nitra, 0371651 97 47
Zväz chovatel'ov oviec a kôz na Slovensku
Skuteckého 19, 97 40I Banská Bystrica, 0481 4135027
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Príloha č. 11
F'oľmuláre

SPRÁva

o v'ŕsrcyTE CHORoBY MoDRÝ JAZYK

Kd

1.

Regionálna veterinárna a potravinová spľáva:

23.
4.
5.
6.

Nazov nékazy,prípadne typ vírusu: .

.

Referenčné čísloohniska: .................

7

8.
9.

Dátum odoslania:

Hodina odoslania:
Poľadové čísloohniska: .................-..

Typ ohniska (primĺírne, sekundríľne):

okĺes a katastľálne číslo:........
Iné regi ny, v ktorych sri nariadené opatrenia v srivislosti s tymto

15. Počet vnímavych míerat v ohnisku:

a)hovädzídobyok:

b) ovce:
c) kozy:
d) divo ž1jirced*hy;;i;;;i; .........

zvietatv ohnisku: 18. Počet zabitychzvietat:
a)hovädzi dobytok:

17. Počet uhynutych

b) ošípané:
c) ovce:
d) kozy:
e) hydina:

f) kone
g) ľyby:
h) divo žijrice druhy zvierat:

ohniskom:
10. Dátum potvrdenia ohniska:

19. Počet spracovanych

tiel mieľat

a)hovädzídobytok:
c) ovce:

12 -

Dátllm pravdepodobného zavlečenia nákazy do chovu:

13.

P

vod nékazy:

16. Počet klinicky chorych:

e) hydina:

b) ošípané:
d) kozy: ....
f) kone: ....

e) rybv:
h) divo žijícedruhy zxierat: ........

14.Pijaté opatrenia:

Pečiatka regionálnej veteriniĺmej a potravinovej sprálry a podpis regioná{neho veteriniĺrneho lekára:

Dátum:

svPS sR 02-zz-02

HLÁSENIE o PoDoZRENÍ CHOROBY MoDRÝ JAZYK

Kd

1.

Regionálna veterinĺímaa potravinová správa:

2.

Dátum odoslania:

3.
45.
6.

Hodina odoslania: .......
Podozrenie na nákazu:

okres

a katastrálne

číslo:

1

1. Počet vnímavych zvĺetat v

a)hovädzi dobytok:

chove:

12. Počet klinicky chorych:

b) ovce:
c) kozy:
d) divo žíjtĺcedrohy zvierat:
13. Počet uhynutych zvierat v

chove: 14. Počet zabitych mierat:

a)hovädzídobytok:...
b) ošípané:

Iné regi ny, v ktorych sri naľiadenéopatrenia v srĺvislosti s !mto

podozrením: ................

7. Dátum
8. Dátum
9. P vod

podozrenra:
pravdepodobného zavlečenia nékazy do chovu:

10. Prijaté opatrenia:

e) hydina:

f) kone:
g) rvbv:
h) divo žt1ícedruhy zvierat:
15. Počet spracovanych

tiel zvierat;

a)hovädzi dobytok:

b) ošípané:...

c) ovce:

d) kozy:

e) hydina:

f; kone:

g) rvbv:
h) divo žijtce druhy zvierat: ........

Pečiatka ĺegionalnej veteĺinrímej a potravinovej správy a podpis regionalneho veterinámeho lekĺára:

Dátum:

40

Štátoa veteľináľna a potľavinová spľáva SR
Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva:

Spľáva o zániku choľoby modľý jazyk
Chovatel': .......,
Obec:
Nákaza zvlerat:

farma:
okľes:

.... kód

farmy

... dátum zistenia: ...

kód:

dátum vyhlásenia:

Počet zamorených chovov pľi ustálení nákazy
Počet vnímav'ýchzvierat v zamoľených chovoch
Z celkového stavu vnímavých zvierat zo dťĺa úľadného

HD
ochoľelo

ovce/kozy
uzdravilo

Bolo zabiých

uhynulo

sa

zistenia nákazy

Choných

Podozri

vých z
nakazeni

Podozri
vých z
nákazy

a

Dátum odoslania spľávy
Dátum vykonania záverečĺej dezinfekcie / dezinsekcie
Vykonanie dezinfekcie / dezinsekcie bolo hlásené na

RVPS dňa

Výsledok diagnostického šetrenia
Koľko kusov vnímaých zvieľat bolo vakcinovaných

Núdzovo

Ochranne

Liečebne

počas tľvania nákazy
Stľaty u vnímavých zvierat po vykonanej vakcinácii

Výsledok šetrenia po pôvode nákazy
Kontrola dezinfekcie/ dezinsekcie vykonaná dňa

Boli dodľŽiavané mimoriadne veterinárne opatľenia
Bolo zabidch
(d

o
o
L
Celkový počet
zvieľat v
nakazených
chovoch

o

(J

a

o

o
.>'
o

!

E

N

D

Cd

D

L

o
'ň
(,)

N;

(!

NS
V6

rc ll

o(É
qtr

N

Nš
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!-v rci
o

Hovädzi dobýok

ošípané
Ovce a kozy
Hydina
Psy, mačky

Počet nakazených chovov
Poznžtmky, návľhy

podpis chovateľa

podpis súkľom. vet. lekára

pečiatka RVPS' podpis
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Regionálna veterináma a potravinová spľáva:

Zoznam chovatel'ov a počty nĺierat ochľanne vakcinovaných (vyšetľených)
pľoti BT
Obec

op. číslo:

Typ vakcíny:

Dňa:

Vakcinoval
Meno

Ulica, č.p.

VÝľobca:
Kód obce
Druh a počet vakcinovaných (vyšetľených)zvieľat x)

Spotľeba

vakcíny v ml

chovateľa
Dľuh

Plemeno

Vek

Eventuál.
pozit. ná|ez

Spolu

x) nehodiace sa pľečiarknite
ŠvpssR O2-ZZ-08ĺ

Pľotokol o vyšetľenízvieľat podozľivých na modľý jazyk
Dátum vyplnenia:
Uľadný veterináľny lekáľ/telefón:

Dátum potvľdenia:..............
Názov ptevádzkame :..........
Faľma:......

Registľačnéčíslofaľmy:.......

Súkľomnýveterináľny lekáľ:

......Prítomný:

! á''o f] nie

Anamnestické údaie
Týždenný úhyn
údaje týkajúce sa úhynu za posledných 6 týždňov pred podozľením na ohnisko BT

Týždeň

od

Počet uhynutych

nierat

Do

Komentáľ:

Dátum nástupu pľvých klinických pľíznakov BT

45

Klinické príznaý pozoľované chovateľom:

Celkový počet HD/
oviec/kôz a iných
vnímavých nierat

Počet chorych

Počet uhynutych

Počet utľatených

(živéai mrtve)

Tieto informácie zodpovedajú dátumu prijatia obmedzujúcich opatľení zdôvodu podozrenia
výskytu BT v chove.
Klinické vyšetľenie podl'a dľuhov
Druh
Hoľúčka:
ZápaI sliznice hlavy:

opuchy

a

cyanóza jazyka:

Laminitída
Inapetencia

Kachexia
Aborty
Iné

!
!
!
!
!
!
!
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Patologicko

_

anatomický náiez

Generalizovaný edém
Hemoľágie atel<rózy

Kostrové svalstvo

!

Sľdcovésvalstvo

!

Aspiračná pneumónta
Zväčšenielymfatických uzlín
Splenomegália
Hemorágie

ĺa béne pulmonálnych aľtérií

Hyperémia
Iné

.Poznámky:

Odobraté vzoľky:
dľuh/typ vzoľky/počet

Podpis a pečiatka úľadnéhoveterináľneho lekára:
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Regionálna veteľinárna a potravinová spľáva..

ZĺÍverečndspľĺÍvao pľiebehu ochorenia modľý jazyk v chove

okľes:
Obec:
Vlastník:
Farma / čísloCEHZ:
Objekt:
Dátum podozľenia na BT:
Dátum potvrdenia BT:
Tvp:
Druh postihnutých zvierat:
Vzorky odobraté - dňa:
- aké:

Farma uzawetá dňa:
Dezinsekci a začatá dňa
Dátum ochrannej vakcinácie :
Vakcína typu:
opeľačnéčíslo:
Dľuh vakcinovaných zvierat:
Pľavdepodobný zdľoj a cesta zavlečenia choroby:

Pľiebeh ochorenia

Počet zvierat v postihnutom obiekte
Počet zvierat na faľme
Počas uzatvorenia sa naľodilo
V deň podozľenia na BT bolo chorých
V deň potvľdenia na BT bolo choľých
Nové
Do 3 dní
ochoľenie Do 7 dní
Do 14 dní
Do 21dní
Celkove ochoľelo
Dátum' kedy ochor elo zvier a naposledy
Dezinsekcia vykonaná dňa
Skončenie uzatvorenia dňa
Tľvanie uzatvoľenia chovu - dní

HD

Počet zvierut
Ovce

Kozy

HD

Počet zvierat
Ovce

Kozy

Záktoky na postihnutej farme
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Vakcinácia
Počet klinickv choľých
horučka
Klinické
pfizĺaky
zápal sIizníc hlavy
opuch acyanóza1azyka
laminitída

Z
ustajnených
zvierat

inapatencia
kachexia
aboľty
me

úynulo
zabitých

podpis
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Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva

Uľadný záznam

č,.

o vykonaní čistenia a dezinsekcie v ohnisku

Na základe veteľinárnych opatrení č.
(pľevádzkaľeň , faľma) / adresa / registľačnéčíslo

zo

bolo v chove

dťra

vyko

nané čistenie a dezinsekcia.
Dátum vykonania čistenia a dezinsekcie
pouŽitý insekticíd:
množstvo pouŽitého pľípravku:
počet ošetreníinsekticídom:

Dezinsekcia bola vykonaná firmou (názov a adľesa):

Uľadný dohl'ad zabezpeči| (meno a pľiezvisko):

Uľadný záznam s podpisom potvrdzujú:

1.

Pracovník regionálnej veteľináľnej a potravinovej spľávy:

meno a

2.

pľiezvisko

funkcia

podpis a pečiatka

Zástupcaprevádzkarne, v ktoľej sa čistenie a dezinsekcia vykonala:

meno a priezvisko

funkcia

podpis a pečiatka

Pľíloha: Pľotokol o vykonanej pľáci, pľípadne potvľdenie o vykonaní pľáce od pľíslušnej
fiľmy, ktoľá čistenie a dezinsekciu vykonala
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Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva

Úľadný záznam

č.

o usmľtení zvierat v ohnisku

zo

Na základe veteľináľnych opatrení č
/registľačné číslo

dť:a

bol v chove názov pľevádzkaľne/adľesa

..v počte

.....kusov/druh usmľtených

Spôsob usmrtenia:
Dátum usmľtenia:

Usmrtenie vy
Uradný dohload zabezpečil (meno a priezvisko)

Na základe veteľináľnych opatrení č. .... zo dňa
pľevádzkaľn el farmď registľačnéčíslofarmy
a

.

bolo v chove názov pľevádzkaľne/adľesa
......... likvidovaných:

kadáveľy
lne.

Spôsob likvidácie:
Dátum likvidácie:

..

Likvidáciu vykonal:
Úľadný dohl'ad zabezpečil (meno

a pľiezvisko): ............

IJradný záznam s podpisom potvľdzuj ú:

1.

Pracovník ľegionálnej veterináľnej

meno a

2.

priezvisko

a

potľavinovej spľávy:

funkcia

podpis a pečiatka

Zástupcapreváďzkame' v ktoľej sa zvierutá usmľcovali:

meno a priezvisko

funkcia

podpis a pečiatka

pľíloha:zberný list od kafiléľie
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REGIoľÁr-,ľĺVETERĺľÁnľAA PoTRAvINovÁ spnÁvĺ
Adresa:
Tpl

Eqv

.

E -moil.

V

c.J.:

dňa

Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva..............' podl'a $ 8 ods. 3. písm. e)
zátkona č.3912007 Z.z. NR SR o veteľináľnej staľostlivosti

veterináľne opatrenia z dôvodu podozľenia výskytu choroby kataľálnej horúčkyoviec
S okamŽitou platnosťou naľiaďuj em:

1. Vykonať súpis zvierat v chove a v rámci každéhodľuhu uviesť počet uhynutých zvierat,
chorých alebo pravdepodobne nakazených apravidelnú aktualizácíu tak, aby sa včase
podozľenia zistil počet naľodených a uhynutých zvier at.

Teľmín :Ihneď a do

odvolania.

Zodpovedný:

2. Vykonať súpis miest, ktoľéumožňujúpľežitiealebo prechovanie vektoľa, najmä miest
vhodných na jeho reprodukciu.

Termín :Ihneď a do

3.

odvolania.

Zodpovedný:

Vykonať epizootologické šetrenie
Teľmín: Ihneď

Zodpovedný:

4. Vykonať pľavidelnénávštevy chovu alebo chovov a pri každej pľíleŽitostivykonať podľobné
klinické vyšetrenie alebo autopsiu zvietat, ktoľéuhynuli alebo u ktorých je podozľenie
z choroby, a musí potvrdiť ochoľenie, ak je to potrebné, pomocou laboratóľnych testov.

Termín : Ihneď a do

odvolania.

Zodpovedný:

52

5. Zákaz pľemiestňovania

Termín : Ihneď a do

6.

V

zvíent z chovu

odvolania.

a do

chovu

Zodpovedný:

čase, keď je vektor aktívny, dľžaťvšetky zvieratá v chove v ich ustajňovacích priestoroch.

Termín : Ihneď a do

odvolania.

Zodpovedný:

7. Pľavidelne ošetľovaťzvietatá, budovy na ich ustajnenie a ich okolie, najmä miesta v ktorých
sa daľípopuláciám Culicoides, schválenými insekticídmi. Uľčísa počet ošetľení,pľičomsa
zohľ adĺi dlžka účinnosti p oužitéhoins ekti cídu a kl imati cké po dmi enky.

Termín :Ihneď a do

odvolania.

8. Telá uhynutých zvierat v chove

Teľmín : Ihneď do odvolania.

Zodpovedný:

zniiiť, neškodne odstľiĺniť,spáliť a|ebo zahrabať
Zodpovedný:

odôvodnenie:
Pre podozľenie z vyskytu nikazy kataľálnej horučky oviec s cieľom zamedziť vzniku resp.
ďalšiemu moŽnému šíreniutqto nákazy bolo ľozhodnuté tak, ako je uvedené vo výľokovej časti
týchto veterinárnych opatrení.

Poučenie:

Podľa ustanovenia $ 52 zákoĺa č. 3912007 Z. z. NR SR o veteľinrĺľnejstaľostlivosti na
naľiadenie a zrušenie veteľinĺírnychopatľení sa nevzťahujú všeobecné pľedpisy o spľávnom
konaní.

podpis

Doručuje sa

:

Na vedomie:
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REGIoľÁrľĺvETERIľÁnľĺA PoTRAvINoVÁ spnÁvĺ
Adresa
Tel.:

E-mail:

tr'ax

V

c.J.:

Regionálna veteľinárna a potravinová správa.
3912007 Z.z. NR SR o veteľinárnej staľostlivosti

dňa

.,

podľa $ 8 ods. 3. písm. e) zékonač.

ľuší opatľen ia
vydané pod č......... zo dňa...........pľi podozľení z nebezpečnej nákary kataráinej hoľúčky
oviec na

faľme.......

v zastúpení.................

odôvodnenie:
Uvedené veterinárne opatľenia sa rušia ĺazák\ade výsledkov laboľatómeho vyšetrenia...........

Poučenie:
Podľa ustanovenia $ 52 zákona č. 3912007 Z. z. NR SR o veterináľnej starostlivosti na
naľiadenie a zrušenie veteľináľnych opatrení sa nevzťahujúvšeobecné predpisy o správnom
konaní.

ľiaditeľ RVPS

Doručuje sa

:

Na vedomie:
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RE

sľnÁvĺ

GIoľÁr_,ľĺvETERIľÁnľĺA PoTRAvINovÁ

Adresa.

Tel.:

Fax

E-mail:

v

c.J.:

Regionálna veterinárna a potľavinová správa..
NR SR o veterináľnej starostlivosti

3912007 Z.z.

dňa

podľa $ 8 ods. 3. písm. e) zákona č.

naľiaďuje
pre

.v zastúpení

veteľináľne opatrenia z dôvodu laboľatóľneho potvľdenia výskytu choľoby kataľálnej
hoľúčkyoviec. S okamžitou platnost'ou naľiaďujem:

1.

Usmľtiť pod úradnou kontrolou zvieratá v ľozsahu nevyhnutnom na zabránenie ľozšírenia
epizoócie.
Termín: Ihneď

2.

Zodpovedný:

Zničíť,neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať teláusmľtených zvierut
Termín: Ihneď

Zodpovedný:

3. Vykonať nasledovné opatrenia v okruhu 20 km v okolí infikovaného chovu

vrátane ochľanného

pásma:

a) vykonať súpis zvieľat vchove avrámci každéhodľuhu uviesť počet uhynutých zvierat,
choľých alebo pravdepodobne nakazených apľavidelnú aktua|izäciu tak, aby sa včase
podozľenia zistil počet naľodených a uhynutých zvierat.

b) vykonať súpis miest, ktoľéumožňujúpľežitiealebo pľechovanie vektoľa, najmä miest
vhodných na j eho repľodukciu.

c) vykonať pravidelné návštevy chovov a pri každej príležitostivykonať podrobné klinické
vyšetľenie alebo autopsiu zvieľat, ktoré uhynuli alebo u ktoľých je podozľenie z choľoby' a

musí potvľdiťochoľenie, ak je to potľebné'pomocou laboľatóľnych testov.
d) zákaz premiestňovania zvierat z chovu a do chovu
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e) v čase aktivity vektora, ďržať všetky zvierutáv chove v ich ustajňovacích priestoroch.

0

pravidelne ošetľovaťzvieratá' budovy na
insekticídmi.

ich

ustajnenie

a

ich okolie

schválenými

V ochrannom pásme pľíslušnýorgán nariadi:
a) identifikovanie všetkých chovov so zvieratami v ľámci ochľannéhopásma.

b) vykonanie programu epidemiologického dohľadu založeného na monitorovaní označených
skupín hovädzieho dobýka pľípadne iných druhov preŽúvavcov a populácií vektora;
c) zákaz pľemiestňovania zvierat z pásma.

Teľmín:Ihneď a do

odvolania: Zodpovedĺý

v súlade s požiadavkami Euľópskych spoločenstiev, najmä ak ide o
zavedenie programu vakcinácie alebo iné alteľnatívne opatľenia.
4. Vykonať opatrenia

Teľmín:Ihneď a do
5.

odvolania.

Zodpovedný

Vykonať epizootologické šetľenie.
Termín: Ihneď

Zodpovedný:

odôvodnenie:
Pre potvľdenie výskytu choľoby katarálnej horučky oviec a s cieľom zamedziť ďalšiemu
moŽnému šíľeniutejto nékazy bolo ľozhodnutétak, ako je uvedené vo výľokovej časti týchto
veteľinárnych opatľení.
Poučenie:

Podľa ustanovenia $ 52 zékona č. 3912007 Z. z. NR SR o veterináľnej staľostlivosti na
naľiadenie a zľušenie veterináľnych opatľení sa nevzťahujúvšeobecné pľedpisy o spľávnom
konaní.

Riaditeľ RVPS

Doľučuje sa:
Na vedomie:
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REGIoľÁr,ľĺvETERIľÁnľĺA PoTRAVINovÁ spnÁvĺ
Adľesa
Tpl r

E'qv:

T'.-ľnqil.

V

c. J.:

Regionálna veteľinárna apotľavinová spľáva..
NR SR o veterinárnej starostlivosti.

3912007 Z.z.

dňa

podľa $ 8 ods. 3. písm. e) zákona č.

ľuší opatľen ia
zo dňa............ pľi potvľdení nebezpečnej nákazy kataľálnej horúčky
vydané pod č.
oviec na farme.......
v zastúpení.................

odôvodnenie:
Uvedené veterinárne opatľenia sa rušia na základe

Poučenie:
Podľa ustanovenia $ 52 zákona č. 3912007 Z. z. NR SR o veteľináľnej staĺostlivosti na
nariadenie azrušenie veteľinárnych opatľení sa nevzťahujúvšeobecnépredpisy osprávnom
konaní.

ľiaditeľ RVPS

Doručuje sa

:

Na vedomie:
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Manuál epizootologického šetľenia
pľi podozľení/potvľdení*BT
Dátum vyplnenia:
Úradný veteľináľny lekár l telefon:
Dátum podozrenia z näkazy...........
Dátum potvrdenia nákazy :.............
Názov preváďzkarne:.....................

Faľma
Registračné číslofarmy:......,
Infoľmácie po skytol/telefón :

Pľítomný:!á''o

Súkľomnýveteľináľny lekaľ:

!

nie

I. Informácie o chove

Dľuh
HD

Počet kusov

Ovce

Kory

Iné (wpísat')

II. Anamnestické údaie

Týždenrý úhyn.
Udaje týkajúce sa úhynu za posledných 6 týždňov pred podozrením na ohnisko BT

od

Týždeň
Do

Počet uhynutych zvierat

Komentár:

Dátum nástupu pľvých klinických príznakov BT
Klinické príznaky pozorované chovateľom :
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Tieto informácie zodpovedajú dátumu prijatia obmedzujúcich opatľeni zdôvodu podozľenia
výskytu kataľálnej horučky oviec v chove.

Celkový počet

Počet cho4ých

pľeŽúvavcov
(živéai mŕtve)

Počet uhynutych

Počet utľatených

II. Údaie o zavlečeníchoľobv
Pľemiestňovanie nieratz
! áno
A: Pľísun zvierat z iných zariadeníl
(20 dní pľed objavením sa prvých klinických pľíznakov ochorenia)
dátum

prísunu:

nle

.............druh/počet:..........

Názov farmy l adr esďregistračné číslo

:

! áno
B: Prísun nieratzýstavltrhov/iné
(20 dĺi pred objavením sa prvých klinických príznakov ochoľenia)
Dátum prísunu: .....

nle

.dľuh/počet:

Miesto pôvodu:
Miesto/okĺes/kľaj tľhu alebo výstavy:...

C: Odsun zvieratdo iných faľiem/bitúnok: ! áno
(20 dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia)
dátum odsunu

D

nie

dľuh/počet:

Názov farmy/bitúnkrr/adľesďregistračnéčíslo: ........

ttrhylinéz

!

D: odsun zvierat na výstavy
á''o
(20 dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia)

!

nie

Miesto uľčenia:.....
Miestoiokĺes/kľaj tľhu alebo výstavy:....
(20 dní pľed objavením sa pľvých klinických príznakov ochorenia)

E: odstľánenie uhynufých tiel z chovu:
Dátum:......
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Miesto uľčenia:
Adresa:.............

III. Klinické vyšetľenie podl'a dľuhov

Dľuh:

!
!
!
!
!
!
!

Hoľúčka:
ZápaI sliznice hlavy:

opuchy

a cy anóza

jazyka:

Laminitída
Inapetencia

Kachexia
Aboľty
Iné

[V. Patologicko
Generalizovaný edém
Hemorhágie anehózy
Aspiračná pneumónia
Zväčšenielymfatických uzlín
Splenomegália
Hemoľhági e na báze pulmonálnych aľtéľií

Hyperémia

_

anatomický nález

!
Kostrové svalstvo

!

!

Srdcové svalstvo

!

!
!

!
!

Iné:

.Poznámky
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V. vÝskvt a ľozšíľenievektoľov
Zdroje vektoľov:
ľybník
tazero

ľiekv
močariská
dažďová voda
mlákv
odpad
záp|avy
šírenievektora vetľom

E
E
E

áno E nie
áno E nie
áno E] nie
tr ano E nie
D ano ! nie
E áno E nie
E áno E nie
E áno E nie

E

áno

E

vzdialenost'od farmy

nie

Umiestnenie lapačov
obsah lapačov:
- dľuh a počet pakomáľikov Culicoides............
Smeľ vetľa:.......
Iné

Poznámky

VI. Iné blízke chow
Názov farmy/pľev ádzky l a& es ďre

gi

stračnéčíslo

:

Miesto/okľes/kĺaj :.........

Vzdialenosť od infikovanej

Podpis

a

pečiatky veteľinárnych lekáľov, ktoľíepizootologické šetrenie vykonali

6l

Hlásenie o epizootologickej situácii vo vyskyte choroby

T

ždenny prehl'ad o vzniku novych ohnísk a

cls.

Obec

slĺyte choroby

BT

RVPS:

Dátum hlásenia
Por

v

BT

Dľuh
rvierat

.... okľes:

Kategĺíria Dátum

nĺierat

lab.
potvrdenia

Počet zvierat
v ohnisku

chorych

uhynudch

zmárnenych

zabit ch

Zasielať len v pľípade pozitívneho laborat ľneho potvrdenia nékazy
SVPS SR O2-ZZ-03

