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Tento dokument upravuje pohotovostný plán v SR pre aviáľnu influenzu - mor hydiny
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Definícia aviáľnej influenzy podl'a $ 2 naľiadenia vlády č.367ĺ2007Z, z. o opatľeniach na kontrolu
moľu hydiny:
o

aviáľna influenza (moľ hydiny) je infekčná choroba hydiny alebo iného vtáctvaŽijúceho v zajati

spôsobená vírusom chrípky typu

a)
b)
o

A

subtypov H5 alebo H7, alebo
indexom intravenózĺej patogenity vyššímako I,2 u šesttýŽdňových kurčiat'
vysokopatogénna foľma aviáľnej influenzy (HPAI) je infekčná choroba hydiny alebo iného
vtáctvaŽijúceho v zqati spôsobená
a) vírusom aviárnej influenzy (moru hydiny) subtypov H5 alebo H7 s genómovou sekvenciou
kódujúcou početnézákladné aminokyseliny v mieste štiepenia molekuly hemaglutinínu, ktorá
je obdobná u iných vírusov vysokopatogénnej formy aviátmej influenzy ďnaznačuje, že
molekula hemaglutinínu je štiepiteľná prítomnou hostitel'skou proteázou, alebo
s

b) vírusom aviálmej influenzy s indexom intľavenóznej patogenity vyššímako
u šesťtýŽdňových kuľčiat,

a

7,2

nízkopatogénna forma aviárnej influenzy (LPAI) je infekčná choľoba hydiny alebo iného
vtáctva žijúcehov zajati spôsobená vírusom aviárnej influenzy subtypov H5 alebo i17, naktoré sa
nevzťahuje vpnedzenie pojmu pre vysokopatogénnu formu aviáľnej influen'y.
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1.1.

o
o
o
o
o
o
o
o

1

ZÁroľľn pnÁvoMocl

Právnv rámec ore kontľolu aviáľnei influenzv ie obsiahnutÝ v tÝchto dokumentoch:

Zákon č. 3912007 Z. z. o veteľinámej staľostlivosti v znení neskoľšíchpľedpisov (ďalej Len ,,zákon
č.3912007 Z. z}')
Nariadenie vlády SR č. 36712007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny (ďalej len ,,nariadenie
vlády č.36712001")
Smemica Rady 2005l94lBs z20. ďece,ĺrlbra 2005 o opatľeniach Spoločenstva na kontľolu aviárnej
influenzy
Rozhodnutie Komisie č. 2006l437lES zo 4. augusta 2006, ktoľým sa schvaľuje diagnostická príručka
pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady č. 2005l94lBs. (ďalej len ,,Rozhodnutie Komisie č.
2006/437185")
Rozhodnutie Komisie č. 2006l4I5lES zo l4.júna 2006 o uľčitýchochĺanných opatreniach v súvislosti
s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve a ktorým sa zrušuje
rozhodnuti e 2006 l 13 5/ES (ďalej len,,Rozhodnutie Komisie č,. 2006 l 41 s/ES")

Rozhodnutie Komisie č. 2006l563lES zll. augusta 2006 ourčitých ochľanných opatreniach
v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chľípkoupodtypu H5N1 u voľne žijúcehovtáctva
v Spoločenstve' ktoým sa zrušuje ľozhodnutie 2006|I15/ES (,,ďalej len Rozhodnutie Komisie
č.20061563/ES")
Nariadenie Rady (ES) 1099/2009 o ochľane zvieratpočas usmrcovania
Nariadenie vlády sR č,. 43212012 Z. z. o ochľane zvierat počas usmrcovania

I.2.

Hlásenie o oodozľení z vÝskvtu aviáľnei influenzv
Sanitačnéoráce a iné činnosti v ohnisku
odstľánenie kadáveľov
Kontrola premiestňovania zvierat

Podľa $17 ods. 2 zákona č. 3912007 Z. z. je vlastník alebo držiteľzvíerat povinný hlásiť orgánu
veterinárnej spľávy podozrenie alebo výský aviáľnej influenzy (ďalej ,,AI"). K Žda osoba, ktorá
v súvislosti so stykom so zvieratami, násadovými vajcami, prípadne Živočíšnymipľoduktmi zisti
podozľenie na AI, je povinný bez meškania upovedomiť o tom príslušnýoľgán veterinárnej správy a

podl'a svojich možnostíurobiť nevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo k rozšíľeniuchoroby.
orgány veteľinárnej správy majú pľávomoc nariadiť uzatvorenie chovu, vktorom su zvieratá podozrivé
z AI alebo nakazenia touto chorobou. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvoriť a izolovať.

Akákoľvek manipulácia s kľmivom, odpadmi, vyrobkami a inými predmetmi, ktoľéby mohli bý'
nositeľmi vírusu AI' je zakánaná. Pohyb osôb dnu a Von zizolrované}to priestoru je taktiež obmedzený a
podlieha súhlasu oľgánov veterinárnej správy.

Po laboľatórnom potvrdení choľoby je cieľom nariadených opatrení dostat' chorobu
pod kontrolu, vyčistiťa vydezinfi'kovať všetky miesta, ktoré prišli do kontaktu s uhynutými alebo
podozrivými zvieratami.
Zákon o veterinámej starostlivosti oprávňuje oľgány veteľinárnej starostlivosti naľiadiť odstránenie
všetkých kadáverov zvier at.

1.3. Usmrtenie inťrkovaných zvleÍat a zvierat, ktoľépľišlido

s infikovanými Zvieratami alebo prostľedím a spôSob nahradenia škodv

kontaktu

$ 17 zákona č. 3912007 Z.z. umoŽňuje orgánom veterinárnej správy naľiadit' opatrenia na zabráneniu
šíreniu choľoby, ktorými sa nariadi izolácja a usmrtenie zvierat infikovaných AI ako aj ostatných zvierat,

ktoré boli v kontakte s vírusom AI.
Podľa $ 9 naľiadenia vlády č.36712007 Z. z. príslušnýoľgán veterinárnej správy nariadi vohnisku
usmrtit' všetku hydinu v chove pod veterinámym dozoľom tak, aby sa zabrénilo šíľeniuvírusu AI. Ďalej
je naľiadené neškodné odstránenie usmľtenej a uhynutej hydiny pod veterináľnym dozorom spôsobom,
ktorý vylúčinebezpečenstvo rozširovania vírusu AI.
$ 45 zákona č.391200] Z. z. upravuje náhradu škody, ktorá bude vyplatená vlastníkovi zvieratv dôsledku
výskytu AI:

Ak

sa naizemi Slovenskej republiky vyskýne aviŕtmainfluenza, chovateľovi zvieratna úhľadunákladov
stľát spôsobených nariadenými opatľeniami možno poskýnúť podporu podl'a osobitného pľedpisu
(Napríklad naľiadenie Komisie (ES) č. 185712006 z 15. decembra2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy o štátnej pomoci pľe malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej vyrobe,
ktoľým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 7012001), Uhľadu nákladov a stľát pre iedneho čhovateľa
zvierat jemožnéposkýnúťdo 100 Yonäkladov astrát, najviac do 1 000 000 eur.
a

|.4.

IJľčeqĹeochranných pásiem a pásiem dohľadu

Podľa nariadenia vlády č.3671200'7 Z. z. v prípade potvrdenia aviárnej influenzy v chove príslušnýorgán
veteľinárnej spľávy vymedzi okolo ohniska ochľanného pásmo a pásma dohľadu, prípadne ďalšie pásma
s obmedzeným pohybom' Legislatíva taktíežoprávňuje modifikáciu týchto pásiem v prípade potreby.
Tieto pásma obmedzujú voľný pohyb zvjerut a umoŽňujú podľobnejšie sledovanie ďalších pohybov.

1.5.

očkovanie

Státna veterináľna a potravinová spľáva môže nariadit'v chovoch hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajati

preventívne alebo nidzové očkovanie pľoti aviárnej influenze v súlade s 33, 34 a35 nariadenia vlády č.
$
367/2007 Z. z. a v súlade s pohotovostným plánom pre očkovanie uvedenom v prílohe č. 7.
Pľeventívnu vakcináciu v zoologických záltadách, inštitúciáchalebo v strediskách je možnévykonať
v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2007/598/ES z 28. auglsta 2OO7 o opatreniach na prevenciu šírenia
vysoko patogénnej vtáčej chĺípkynainé vtáky chované v zajati v zoologickýchzáhradách a schválených
zaiadeniach. inštitútoch alebo strediskách v členských štátoch

r.6
ozbľojených síl a colných orgánov

z

cl

Podľa $ 16 zákona č.3912007 Z. z. sú vprípade výskýu aviárnej influenzy policajný zboľ, jednotky
civilnej ochľany a príslušníciozbrojených síl a colné orgány povinné spolupľaôov at' pi zabráneÄí šíreniu
a eradikácii choroby'

SEKCIA

2.L

2

FINANčNE ZABEZPEČENIE

Personál

Mzdové náklady pľacovníkovorgánov veterinárnej správy, ako aj pľacovníkov zamestnaných na dobu
uľčitúpre zabezpečenie plnenia úloh v l<rizových situáciách, sú kľýézo štátneho rozpočtúSlovenskej
republiky.

4

2.2.

Mateľiálne vybavenie a spotľebný mateľiál

Náklady na materiálne vybavenie a spotrebný materiál sú krýé zrozpočtových zdrojov Slovenskej
republiky.

2.3.

Usmrtenie. odstránenie kadáverov a kontaminovaného mateľiálu. Sanitácia.

Vzniknuté náklady sú krýé zrozpočtových zdľojov Ministerstva pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR.

2.4.

V}rplatenie odškodného

Vzniknuté náklady sú krýé zrozpoétových zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR.

SEKCIA
3.1

3

HIERARCHIA KoNTROLNÝCH oRGÁNov

Zodpovednosť za kontrolu aviárnej influenzy ĺa uzemi Slovenskej ľepubliky má minister
pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR. Výkonom kontroly je poverený hlavný veterinárny 1ekár.

3.2.

Hlavný veterinárny lekáľ splnomocňuje pracovníka náľodného centľa pre tlmenie chorôb, aby
vypracoval a aktualizoval pohotovostný plán pre pľípad podozľenia a výskytu aviárnej influenzy.
Meno a adresa národného centľa pre tlmenie chorôb je uvedené v prílohe č. 1.

V prípade podozľenia a výskytu choroby bude na pokyn hlavného veterinrĺrneho lekáľa dočasne
ziadené národné centrum pre tlmenie chorôb azároveň hlavný veterináľny lekár menuje jeho
vedúceho.

V prípade výskytu choľoby' bude národné centrum pre tlmenie chorôb riadiť všetky činnosti
v súlade s príkazmi hlavného veteľináľneho lekára.
Miestne centľá pre tlmenie choľôb sú zodpovedné za kontľolu aviámej influenzy (ohniská a
obmedzenia) v rámci svojho regiónu.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

hlavný veterinárny lekár SR

národné centrum pľe tlmenie chorôb

miestne.Jr*r"

€

VÚ Zvolen

pre tlmenie chorôb
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a

4

ľÁnooľn cnľľRUM PRE TLMENIľ crronÔľ

Hlavný veterinárny lekáľ s podpoľou náľodného centra pre tlmenie chorôb je zodpovedný za:
riadenie miestnych centier pre tlmenie chorôb
styk s diagnostick1fľni laboratóriami
zabezpečenie Íinančnýchpľostriedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu
zabezpečenie výcvikových pľogramov a nominovanie pracovníkov pľe veľejnévýcvikové programy
zab ezp ečenie o svetových kampaní
riadenie ostatných oľgánov v prípade vzniku choroby
rozmiestnenie personálu a ostatných zdrojov do miestnych centier pľe tlmenie chorôb
schválenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu , prípadne iných pásiem s obmedzeným pohybom
uzavtetie hľaničných pľiechodov v prípade potreby
schválenie uvoľnenia očkovacej látky a určenie očkovacíchzón
zabezpečenie nudzových finančných zdľojov, určených na kľytie nákladov spojených s epidémiou
styk s poľnohospodárskymi obchodnými združeniami a médiami
za informovanie OIE
styk s Európskou komisiou.

Hlavný veteľinárny lekár je opľávnený v naliehavých prípadoch priamo riadiť kaŽdého
veterinámeho lekára, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti nauzemi Slovenskej ľepubliky.

4.2.
4.3.
.
.
.

Náľodné centrum pre tlmenie chorôb je vybavené:
potrebným zariadením azásobami (prostriedkami komunikácie _ telefonmi, faxmi, e-mail)
maPami a inými materiálmi potrebnými na riadenie opatľenína tlmenie chorôb
zoznamami národných organizácii, ktoré musia bý' kontaktované v prípade vypuknutia choroby
(Príloha č. 10)

SEKCIA
5.

1

5

KONTROLA I{A MIESTNEJ UROVNI

.

Za pipravenosť na výský a kontrolu aviárnej influenzy na miestnej úrovni je zodpovedný ľiaditeľ
ľegionálnej veterinámej a potravinovej správy (ďalej ,,RVPS"). Každécentrum riadi poveľený úradný

veteľinárny lekár (obvykle vedúci odboru/oddelenia zdravia a ochľany zviérat), ŕtorý j;
prostredníctvom riaditeľa RVPS zodpovedný priamo hlavnému veterinárnemu lekárovi SR. Existuje
40 miestnych centieľ pre tlmenie chorôb, ktoľésledujú zdravotný stav zvierat vo svojom ľegióne.
Mapa ukazujicauzemie, ktoré pokľjrvakaždécentrum, je v prílohe č. 2.

5.2. V

prípade výskýu choroby môŽe riaditeľ
v mieste výskýu choroby'

RVPS uľčiťdočasnécentrum pre tlmenie choľoby

5'3.

Miestne centtá pre tlmenie chorôb sú vybavené potrebn1ými zariadeniami a zásobami, aby mohli
okamŽite zasiahnuť v pľípade vzniku choroby. Zoznam formulárov a oznámení pouŽívaných ceniľami je
v prílohe č. 3. Vybavenie miestneho centra pre tlmenie chorôb je uvedené v prílohe č. 9

5.4.

V stave nidze

môŽu bý'potrebné zaiadenia dodané aj prostredníctvom súkľomnýchfiriem.
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5.5.
o
o
.
o
o
o
o
.
o
o
o
o
.
o

5.6.
a

5.1

Miestne centrápre tlmenie chorôb zodpovedajúza
nariadenie opatrení v ohnisku, v ochľannom pásme a v pásme dohľadu, prípadne v ďalších
pásmach s obmedzeným pohybom
riadenie a vykonávanie miestnych kontrolných opatrení v prípade vzniku choroby
styk s národným centrom pľe tlmenie choľôb a za vrčenie ľozsahu ochranných pásiem a pásiem
dohľadu, pľípadne ďalších pásiem s obmedzeným pohýom
zabezpečenie epizootologického šetrenia v spolupráci so skupinou odborníkov a za transport
vzoriek do diagnostických laboratórií
udržiavanie spojenia so VÚ Zvolenv súvislosti s odberom a tľanspoľtom vzoriek
styk s políciou pri izolovaní infikovaných priestorov a pri iných obmedzeniach v oblasti
dozor nad ohniskom a nad všetkými prácami v infikovaných pľiestoľoch vľátane ohodnotenia
škody, zabitia a odstľánenie všetkých nakazených zvierat a zvierat podozrivých z nákazy
dozor nad dezinfekciou a čisteníminťrkovaných priestorov, mateľiálu a dopravných prostriedkov
určenie očkovacieho tímu
vyšetľenie chovov v ochľannom pásme a pásme dohľadu a v ďalších pásmach s obmedzeným
pohybom
udržiavanie spojenia s políciou, poľnohospodárskymi a obchodnými úľadmi,s bitúnkami a
kafilériami
pravidelné informovanie verejnosti o ĺizikách infekcie azapnpravenosť v prípade vzniku choroby
nauzemí svojho regiónu
vykonávanie osvetových kampaní
uspoľiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešnétlmenie choroby.
Povinnosti pri výskýe aviárnej influenzy vyplynú i pľe ďalšie oľgány.

polícia, armáda, orgány civilnej ochľany, colné orgány - budú asistovať pi zabezpečeníinfikovaných
priestorov a kontrolovať pohyb v oblasti.
Zloženie miestneho centra pre tlmenie chorôb
koordinačný tím
administratívny tím
epizootologický tím
eradikačný tím
očkovacítím
kontľolný tím

V prípade výskýu aviárnej influenzy môže ľiaditeľ RVPS po konzultácii

s

nadriadenými orgánmi

požiadať o pomoc iné centrum

5.8 Miestne centrum pre tlmenie chorôb
pre aviárnu influenzu pri ich vyšetľovanía bude
stľatégia eliminácie choroby.

bude plne podpoľovať skupinu

odboľníkov
s ňou v neustálom kontakte, aby sa určila správna
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6.I.

6

SKUPINA oDBoRNÍKoV PRE AVIÁRNU INFLUENZU

Z|oženie skupiny odborníkov je uvedené v prílohe č. 4.

6.2.

V prípade výskýu choľoby, bude skupina odborníkov okamŽite mobilizovaná a premiestnená do
postihnutej oblasti' Pľimámou úlohou skupiny je zhotoviť spľávu, ktorá by podrobne informovala
miestne centrá pre tlmenie chorôb o jej moŽnom pôvode, ako aj o moŽnosti ľozšírenianákazy.

Zapomoci miestnych centier pre tlmenie chorôb odobeľie dostatočné množstvo diagnostických vzoriek (v
súlade s bodom č.2.5. opeľačnéhomanuálu) a tieto zašlúdo YIJ Zvo|en a prostľedníctvom VU Zvolen do
Referenčného laboratóľia Euľópskej únie (EURL) pre aviárnu influenzu a pseudomor v Taliansku.
Skupina odborníkov môže taktiež odporučiťmiestnym centrám pre tlmenie choľôb ako postupovať
pľi čistení,dezinfekcii a odstľaňovaní kadáverov'

6'3. Členovia skupiny odboľníkov budú zapojeni aj do tréningových kurzov

pľe pracovníkov každéhomiestneho centra pľe tlmenie chorôb a budú asistovať pri spľacovaní

pohotovostného plánu.

SEKCIA

7

ĽUDSKE ZDRoJE

Národné centrum pre tlmenie choľôb vedie zoznam veteľinámych lekárov
pracovníkov, ktorí môŽu bý'privolaní v prípade výskýu aviámej influenzy.

a

administratívnych

Školenípracovníci pre pľípad výskýu aviárnej influenzy sú uvedení v prílohe č. 5.

SEKCIA

8

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

operačný manuál pre aviámu influenzu je v prílohe č. 6.

SEKCIA

9.1.

9

Diasno

DIAGNOSTICKE LABoRAľÓnruvr
tóľium Dre a

u influenzu

9.1.1. Náľodné ľefeľenčnélaboľatórium pre aviárnu influenzu (NRL)
-

viľologické laboľatóľium Veterinámy ústav Zvolen, Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen

Národné referenčnélaboratórium na diagnostiku aviárnej influenzy v Slovenskej republik e zodpoved,á za
a) vy'konanie laboratómych testov na zistenie výskytu aviárnej influenzy ula"ntĺĺLĺciugänetického
typu izolátov vírusu podľa diagnostickej príručky; na tento účelmoŽno uzavľiet' osobitné dohody
s ľeferenčným laboratóriom Spoločenstva alebo s inými náľodnými laboľatóriami,

b)

bezodkladné odovzdanie izolátov vírusu aviárnej influenzy refeľenčnémulaboľatóriu
Spoločenstva na kompletnú charakteristiku:
1. zo všetkých primárnych ohnísk aviárnej influenzy,
2. pri sekundárnych ohniskách zreptezentatívneho počtu ohnísk,
3. pri zistení iných chľípkových vírusov, ako sú uvedené v prílohe č. 1 v bode 1 nariadenia
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vlády SR č. 36112001 Z. z.

u hydiny, iného vtáctva žijúcehov zajati alebo cicavcov
predstavujúcich vážne ohĺozenie zdravia,
c) koordináciu štandardov a diagnostických metód v každom diagnostickom laboľatóriu pre
aviáľnu influenzu;

Na tento účel:
1. môže poskýovať diagnostické reagencie jednotlivým laboratóriám,
2. kontroluj e kvalitu všetkých p ouživ aný ch di agno sti ckých ľeagencií,
3. pravidelne vykonáva porovnávacie testy,
4. uchovávaizoIáty vírusu AI z ohnísk a všetkých ostatných chrípkových vírusov vtáčieho
pôvodu,
5. spolupľacuje s národnými laboratóľiami pre chľípkuvyskýujúcu sa u ľudí.

9.1.2. Kapacita NRL

a časovétrvanie

jednotlivých testov:

Súčasná kapacita Veterinárneho ústavu Zvolenpľe AI (počet vyšetrených vzoriek zatýždeťl'):
detekcia vírusu PCR metódou: 1000
kultivácia na kuracích embryách: 100

-

séľologickévyšetľenie (HIT): 2000

Časovétrvanie jednotlivých testov:

-

pan-influenzaRRT-PCR: 8 hodín
H1-H16 typlzačne RRT-PCR: 12 hodín
N1-N9 typizačnéRRT-PCR: I2hoďín
sekvenčná analýza cleavage site: 2 dni
kultiváciana kuracích embľyách a sérologickátypizácia:7 dni
test intravenóznej patogenity (IVPI): NRL neľobí
konfiľmácia (s transportom) v EURL: min. 7 dní

9.L3. Refeľenčnélaboratórium Euľópskej únie: Istituto Zooprofilattico Speľimentale delle Venezie,
Viale dell'Universitä 10, 35020 Legnaľo (PD), Italy'

SEKCIA

10

NUDZoVE očKovANIE

Pre núdzovéočkovanie sa použijúkomeľčnéočkovacie látky kontrolované a schválené uŠrcvBL Nitra.
Núdzová vakcinácia môže bý' uskutočnená len ako doplnok protinákazových opatľení v súlade s $ 34
nariadenia vlády č.3671200''ĺZ. z. Podmienky pľe očkovanie proti aviátmej influenze sú uvedené
v pľílohe7. očkovacítím je súčasťoumiestneho centľa pľe tlmenie choľôb.

SEKCIA

11

TRENĺINGoVE PRoGRAMY

Všetci novoprijatí pracovníci orgánov štátnej spľávy Vo veterináľnej oblasti sú oboznámení

s pohotovostnými plánmi pľe prípad výskýu aviárnej influenzy. Všetci pracovníci orgánov štátnej správy
vo veterinárnej oblasti sú oboznámení s aktua|izáciou pohotovostných plánov pľe prípad výskýu aviáľnej
influenzy.
Yzdelávacíe progľamy za účelomaktualizácie arczvoja poznatkov, týkajúcich sa terénnych
a administľatívnych postupov sa budú organizovať periodicky. Školeniabudú zamer ané ĺa epizootológiu,
klinické piznaky a diagnostiku aviárnej influenzy, postupy v podozrivých chovoch a v chovoch

9

potvrdeným ohniskom, postupy v ochrannom pásme,

v

pásme dohľadu a v ďalších pásmach
s obmedzeným pohybom, postupy v náľodnom centre pľe tlmenie chorôb, postupy v miestnom céntre pre
tlmenie choľôb, komunikácia a hláseniav rámci organizačnej štruktúry.
s

okrem školeníbudú oľganizované v pät'ľočnýchintervaloch aj simulačnécvičenia v reálnom čase, ktoľé
simulujú čo najrealistickejšie postupy tlmenia choroby.

SEKCIA 12
PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI o AvIÁRNEJ INFLUENZE
Cieľom publicity a informačných kampaní je zabezpečiť ľozsiahlu informovanosť o aviáľnej influenze,
o klinických pnznakoch, aby osoby, ktoľésú v pravidelnom kontakte s hydinou a in1ým vtáctvom žijúcim

v zajati, okamžite hlásili podozrenie na AI. Informovanosť je zabezpečená odboľnými článkami
v časopisoch, otganizáciou prednášok, kurzov, pomocou médií,zveľejnením informácii na webovej

stránke Štatnei veterinárnej a potravinovej správy: www.svps.sk
Státna veterinárna a potravinová správa Slovenskej ľepubliky vydáva v závislosti od' nákazovej situácie
informatívne materiály, pľípadne letáky o AI, ktoré sú určenépre chovateľov hydiny a iného vtáctva
žijúceho v zajati.
Regionálne veterinárne a potravinové správy udržiavajú kontakt s chovateľmi a pravidelne ich informujú
o aktuálnej nžkazovej situácii AI v Slovenskej republike, v členských štátoch Európskej Unie a v tretích
kľajinách.

Prílohv
1.

2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Národné centrum pre tlmenie choľôb
Mapa vkazqúcauzemie, ktoľépokqývajú miestne centrá pľe tlmenie chorôb
Zozĺam formuláľov a hlásení používanýchmiestnymi centrami pre tlmenie chorôb
Skupiny odborníkov pre AI
Veterinárni lekríľiškolení pre prípad výskýu AI
opeľačnýmanuál pľe AI
Pohotovostn ý plán pre očkovanie
Miestne centrá pre tlmenie chorôb
Vybavenie miestnych centieľ pre tlmenie choľôb
Zoznarl náľodných organizácii' ktoré musia bý'kontaktované v prípade potvľdenia choroby

Tlačivá
Počet alokalizäcia všetkých schválených chovov hydiny
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Pľíloha č.1
Slovenská ľepublika
Náľodné centľum pľe tlmenie choľôb zvierat
Štátna veterináľna a potľavinová správa Slovenskej ľepubliky

Botanická 17
84312 Bratislava

Funkciu vedúceho Náľodného centra pre tlmenie choľôb zvierat plní vedúci odboru zdravia

zvieratŠvpssn

MVDr. Maľtin CHUDY
tel.:021602 57 230,021602 57 229
+42r 905 589 169
fax; 021602 57 247
E-mail : maľtin.chudy@,svps.sk

a

ochrany

Pľílohač.2
Zoznam a mapa miestnych centieľ pre tlmenie chorôb

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Bľatislava

15

Senec

1,6

Dunajská Stľeda
Galanta
Tľnava
Senica
Komáľno
Nové Zámky
Levice

17

Nitľa

Topol'čany
Sal'a
Nové Mesto nad Váhom
Tľenčín

18

t9
20
21

))

23
24
25
26
27
28

Púchov
Pľievidza
Žiar nadHronom
Zvolen
Vel'ký Kľtíš
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystrica

Maľtin
Liptovský Mikuláš
Zilina
čadca
Dolný Kubín

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

Spišská Nová Ves
Košice - mesto
Košice - okolie
Tľebišov
Michalovce
Popľad
Stará Ľubovňa
Pľešov
Vľanov nad Topl'ou
Baľdejov

Svidník

Humenné

Rožňava

36r
.22

21

a
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Pľíloha č. 3
Zoznam foľmuláľov a hlásení používanýchmiestnymi centľami pľe tlmenie choľôb
l. Soráva

Názov foľmuláľa
o oodozrení z nákazv

-

aviárnei influenzy

2. Epizootoloeické šetrenie pľi potvľdení lpodozrení* z avíárnei influenzy
3. Veterinárne opatrenia pri podozrení na výskyt aviárnej influenzy
4. Protokol o wšetľenízvierat podozľiyých z aviámei influenzy
5. Zrušenie opatrení - ak choroba nie ie laboratórne potvrdená

6. Soráva o vÝskvte nákazy - aviárnei influenzy
7. Denné hlásenie o epizootologickej situácii pri rrýskyte ĺákazy aviárnej influenzy
8. Veteľinárne opatrenia pri potvľdení aviárnei influenzy (v ohnisku, v ochĺannompásme, v pásme dohadu, pre kontaktné chovy)

9.Súpischovovapočtyzvieratvohnisku,vochľannompásme,vpásmedohl'aduavinýchpásmachsobmedzenýmpohybompri

oodozľení/notvrdení*aviárnei influenzv v chove hvdinv alebo iných vtákov Žiiúcich v za'latí
l0. Uľadný záznamo usmľtení zvierat a o líkvidácii materiálov, ktoré môŽu pľenášaťvírus AI v ohnisku aviáľnej influenzy
1 l. Úradný záznam o wkonaní pľedbežnéholzáverečĺéhočistenia a dezinfekcie
12. Zrušenie veterinárnych opatrení
13. Správa o zániku nákazy
14. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny
15. Žíadanka na veterináme laboratórne qĺšetľenievol'ne Žiiúcich vtákov na aviárnu influenzu a pseudomoľ

Zásady pľi posielaní formuláľov sú nasledovné:
V pľípade podozľenia na ohnisko:
Miestne centrum pľe tlmenie choľôb pošle národnému centru pľe tlmeniu chorôb:
o Správu o podozrení znákazy - aviárnej influenzy;
o Epizootologické šetľenie pri podozreni z aviämej influenzy;
o Veteľinárne opatľenia pri podozľení na výský aviárnej influenzy;
o Pľotokol o vyšetľenizvlerat podozrivých z aviámej influenzy;
o Súpis chovov a počty Zvlerat v ohnisku, v ochrannom pásme, v pásme dohľadu a v iných
pásmach s obmedzeným pohybom pri poďozrenilpotvrdení* aviámej influenzy v chove hydiny
alebo iných vtákov ž1jircichv Zajati;
o Zrušenie opatrení ak choroba nie je laboratóľne potvľdená.

V pľípade potvľdenia ohniska:

Miestne centrum pľe tlmenie choľôb pošle národnému centru pre tlmenie chorôb:
o Správu o výskyte nákazy _ aviárnej influenzy;
o Denné hlásenie o epizootologickej situácii pri výskýe nákazy aviárnej influenzy;
o Veterinárne opatrenia pri potvrdení aviárnej influenzy (v ohnisku' v ochrannom pásme' V pásme
dohadu, pre kontaktné chovy);
o Súpis chovov a počty zvíerat v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme dohľadu a v iných pásmach
s obmedzeným pohybom pľi podozrenilpotvľdení* aviárnej influenzy v chove hydiny alebo iných
vtákov Žijilcich v zajati;
o Epizootologické šetrenie pľi potvrdení aviámej influenzy (v ohnisku, v kontaktných chovoch);
. Úradný záznam o usmľteni zvierat a o likvidácii materiálov, ktoré môžu pľenášaťvírus AI
v ohnisku aviámej influenzy;
. Úradný záznamo vykonaní predbežnéholzávereénéhočistenia a dezinfekcie.

V pľípade zániku ohniska:

l3

miestne centľum pľe tlmenie choľôb pošle náľodnému centru pre tlmeniu chorôb:
Zrušenie veterinámych opatrení
Správu o zaniku ĺákazy

o
o

Formuláľe č. 7,, 2., 4., 6,, 7 ., 9., 1 0.' 1 l. a 1 3. sa nachádzqúv prílohe č. 1 1.
Formulaľe č.14. a 15. sa nachádzajúnainternetovej stránke:
http://'www.sYps.sk/dokumenty/zak1adne-info/1 0-LD-02_0

http://www.svps.slďdokumenty/zakladnĹinfoil

1

.pdf (č. 14)

0JD-04_0 1,pdf (č. 1 5)

1.4

Pľíloha č. 4

Skupina odboľníkov pľe aviáľnu influenzu

vedúci skupiny - MVDľ. oskar Slivka' RVPS Komárno
tel. :035177 31 235, +421 905 413 189
fax 0351773 12 34
E-mail : Riaditel.KN@.svps.sk
člen _ MVDľ. Róbeľt GRIC, RVPS Topoľčany,
tel.: 038/532 25 36, 0381532 15 81, + 421 904 138 721

fax:038/5326068

E-mail : ZdľavieZvierat.To@'svps.sk
člen _ Prof. MVDr. Anna ondrejková, PhD.,
tel.: + 421915 984 647
E-mail : anna.ondreikovaĺ'Euv1f.sk

UVLF Košice

člen _ PaedDr. Imrich ŠubaPhD., Slovenská poľovnícka komora Bratislava
tel.: 021512 03 3II-2, + 421 903 434 523
E-mail : spk@polovnictvo.sk
člen _ Ing. Jozef Bučko PhD., Národné lesnícke centrum Zvo|en
tel.: 045/531 42 99, + 421 911 540 096
E-mail : jozef.bucko@nlcsk.org

ZástupcaVÚ Zvolen: MVDľ. Martin Tinák
tel.: 0451530 28 03, 0451530 28 04, +421 907 123 999

E-mail: tinak@svuzv. sk
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Pľílohač.5
Zamestnanci školenípre pľípad výskytu aviáľnej influenzy
(i) Počet zamestnancov.

ktoľímôžu bvt'privolaní v pľípadevÝskvtu aviáľnei influenzv v SR

Všetkých cca 980 zamestnancov štátnej správy vo veterinárnej oblasti je školených v istých aspektoch
kontľoly aviárnej influenzy a v prípade najhoršieho scenáru môžu bý'povolaní. Avšak v praxi môže byt'
povolaných kedykoľvek okolo 600 úradných veterinárov anajviac okolo 50 veteľinárnych technikov na
pomoc miestnyľn centrám pre tlmenie chorôb. Zoznam týchto veterináľnych lekárov a technikov je
uvedený v regionálnych pohotovostných plánoch a uchováva sa v národnom centľe. V tomto zozname je
uvedené:

o
o
o
.

meno alokalizácia členov peľsonálu;
kvalifikácia, napľíkladveterinárny lekáľ, veterináľny technik;
praktické skúsenosti (špecifikovanie ochorenia);
Vykonané školenie.

(ii) Počet zamestnancov školenÝch alebo so skúsenost'ami s kontľolou aviárnei influenzv
Všetci úradníveteľináľni lekári sú školenía videli hoci len na videonahrávkach klinické piznaky aviárnej
influenzy ako súčast'nástupnej pľaxe. V rámci pľavidelných školeníorgantzovaných inštitútom pľe
vzdelävaníeveterinámych lekárov, prípadne školeníorganizovaĺých v úmci I. postgľaduálneho školenia
sú oboznámení s opatreniami vykonávan;imi pri výskýe aviárnej influenzy a epidemiológiou tohto
ochorenia. V rokoch 201612017 sa na územíSR vyskýla vysoko patogénna AI subtypu H5N8 u hydiny,
vtákov chovaných v zajatí i u vol'ne žijucich vtákov, takže niektorí úradníveterinárni lekári majú už
praktické skúsenosti s touto chorobou. V roku 2018 bola vysoko patogénna vtáčia chrípka subtypu H5N6
potvrdená u voľne žIjilcich vtákov v okrese Galanta (čajka smejivá).

(iii) Počet zamestnancov schopnÝch používat'niektoľÝ z iazvkov členskÝch štátov EÚ v pľípade

vÝskvtu aviáľnei influenzv

Z9znam veterinárnych lekárov a technikov schopných plynule použivať niektoý z jazykov členských
štátov EU je uvedený v rámci pohotovostných plánov jednotlivých RVPS v SR. okľem nich sú ďalší
veterinárni lekári, ktoľých jazykové schopnosti sú slabšie, no môŽu byt'využité. Jazyky sú nasledujúce:
o Angličtina
o Francúzština
o Taliančina
o Nemčina

Pľíloha č.6

operačný manuál pľe aviáľnu influenzu

PODoZRENIE NA VÝSKYT AVIÁRNEJ INFLUENZY
Rozmanitosť klinických príznakov v pľípade vysoko patogérľrejfoľmy aviámej influenzy (ďalej ,,HPAI")
anízko patogénnej foľmy aviámej influenzy (ďalej ,,LPAI") znaĺrlená, že neexistuje pľesnédefinovanie
v prípade podozľenia. Náhla vysoká úmľtnosťu hydiny, či už s príznakmi, alebo bez akýchkoľvek
súvisiacich klinických prtznakov opísaných v časti 2.4., sa musí pľešetriťpredloženim vzoriek na
laboratóľne vyšetrenie. Keďže ľýchle diagnostikovanie HPAI alebo LPAI spôsobenej subtypmi H5 alebo
H7 je z hľadiska ich včasnej kontroly a eradikácie mimoriadne dôleŽité, aviáma influenza (ďalej ,,AI") sa
musí vŽdy zvažovať pri diferenciálnom diagnostikovaní respiračných pľoblémov,pľoblémov so znáškou
vajec a zvýšenej úmľtnosti hydiny a na laboratóľne vyšetrenie sa musia predložiťvhodné vzorky.

1.

Pľedbežnéopatľenia

1.1. ohlásenie ochorenia
Podozrenie z výskýu AI musí bý' okamžite ohlásené hlavnému veteľináľnemu lekárovi SR a príslušnej
RVPS.

1,2.

Postup úľadnéhovyšetrovania
V prípade podozrenia RVPS v súlade s diagnostickou príručkoubezodkladne začne vyšetľovanie s
cieľom potvrdiť alebo vylúčiťAI a chov zaradí pod úľadnýdohľad.
V čase, keď sa vyšetrovanie začne, a v prípade, že klinické pizĺaky svedčia na AI, musí bý' okamŽite
informované náľodné centrum pre tlmenie chorôb, aby sa mohli urobiť prípravy pre zvládnutie epizoócie,
ak bude potvľdený výský ochorenia, wátane uvedenia do aktívneho stavu miestneho centľa pre tlmenie
choľôb a skupiny odborníkov.
Poveľený úľadnýveteľinámy lekár, vykonávajúci vyšetľovanie v chove s podozrením na AI, musí mať so
sebou pohotovostnú tašku a pohotovostný kufor uvedené v prílohe č. 9.
V pľípadechovu s veľkým množstvom hydiny môže by' pre potreby vyšetľovaniapotľebnénasadiť viac
ako jedného veterinárneho lekáľa azabezpečiť asistenciu technického personálu. Pri prvom podozrení z
výskýu AI sa odporuča účasťpracovníka YÚ Zvolennazabezpečenie spľávneho odberu vzoriek.

2.

Veteľináľne vyšetľovanie

2.l.

Naľiadenie opatľení

Ak úľadnýveterináľny lekár prehliadne chov, v ktorom je podozľenie na ohnisko, musia
opatrenia:

sa uplatniť tieto

Ak takéto záĺznamy existujú, kontľola produkčných a zdravotných zánĺarnov o chove. Úľadný
veterinárny lekár musí zdokumentovať v kontrolnej spľáve údaje o dennej úmľtnosti, o dennej pľodukcii
vajec a o dennom príjme krmiva ďa\ebo vody za obdobie začinajicejeden týždeípľed dátumom začatia
klinických piznakov AI a končiace dátumom kontroly chovu úradným veterináľnym lekáľom.
b) Klinická prehliadka každej výľobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jej klinickej históľie a klinických
vyšetrení hydiny alebo iných vtákov chovaných v zqati, najmä tých, ktoré sa javia choľé.
c) Pokiaľ príslušnýorgán nie je pľesvedčený,že podoztenie na ohnisko možno vylúčiťna základe
klinickej pľehliadky v súlade s písm. a) a b), z každej výľobnej jednotky sa musia odobľaťštandaľdné
vzorky (v súlade s bodom 2.5.operačnéhomanuálu)
a)

d) Nezávisle od negatívnych výsledkov testovania štandaľdných vzoľiek a v závislosti od miestnych
faktorov sa pred zrušenímúľadnéhodozoru musí vykonať klinická pľehliadka hydiny v každej výrobnej

jednotke.

Ďalej úľadnýveterinárny lekár bezodkladne po príchode do podozrivého chovu musí vlastníkovi alebo
j

eho zástupcovi nariadiť nasledujúce op atľeni a :

-

-

-

-

vykonat'v chove súpis hydiny, iného vtáctva Žijúceho v zajatí a všetkých domácich zvíerut

triedy cicavce podľa druhu a kategórie,
zostavit' zoznam pľibližnéhopočtu hydiny, iného vtáctva Žijúceho v zajati a všetkých
domácich zvierat tľiedy cicavce, ktoré sú uŽ choré, uhynuté alebo pravdepodobne
nakazené pre každúkategóriu v chove; tento zoznam sa denne aktualizuje, pričom sa
zohľadňujú vyliahnutia, narodenia a úmľtia.
preniesť hydinu ainé vtáctvo žijuce vzajati dovnútra budovy adržaťich tam, ak je to
neuskutočniteľné, alebo ak je ohĺozená ich pohoda, sústredia sa na iné miesto v chove tak,
aby neboli v kontakte s inou hydinou alebo in;ýľn vtáctvom žijúcimv zajati v iných
chovoch a pľijmúsa všetky náležitéopatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne
žýircim vtáctvom,
zákaz presunu hydiny a iného vtácMa žijúcehov zajati z príslušnéhochow a do
príslušnéhochovu,
zákaz odsunu vajec z chovu,
zákaz presunu osôb, domácich zvterat triedy cicavce, dopravných prostľiedkov azaťradeni
z pľíslušnéhochovu a do príslušnéhochovu okrem presunov schválených RVPS,
zákaz premiestňovania kadáverov hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati, mäsa
zhydiny vľátane vnútorností, kľmiva pre hydinu, nástrojov, materiálu, odpadu, trusu,
hnoja zhydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati, kalu, použitej podstielky alebo
čohokoľvek,čo môže prenášat' vírus AI, pričom je potrebné dodržiavať príslušnéopatľenia
biologickej bezpečnosti.
pri vchodoch a východoch z budov, v ktorých je umiestnená hydina alebo iné vtáctvo
žijtrcev zajati, ako aj vo vchodoch do chovu avýchodoch zchow použiťvhodné
dezinfekčné pľostľiedky podľa pokynov RVPS.

Z níektorých opatrení môŽe miestne centrum pľe tlmenie chorôb udelit' rnýnimku v súlade s $ 7
nariadenia vlády č,.36712007 Z. z.
Yyrazné oznámenie o podozľenína AI bude umiestnené na každom vstupe na farmu.
považovanéza potľebnépre zamedzenie ďalšieho rozšiiovania ochorenia, zákaz
opúšt'aniachovu môže by'rozšírenýaj nanevnímavé zvieratá.
Vlastník musí bý'inštruovaný, že aj keď úľadnýveterinárny lekáľ vykoná úľadnúinventúru chovu
z epizootologických dôvodov (čast' 2.3.), je povinný viest' evidenciu hydiny podľa kategóľií v chove a
Zoznarn spresniť počtom hydiny, ktoré uhynuli alebo sa infikovali. Zoznam sa praviáelne uprawje
úhynov zvíerat počas doby podozrenia. Infoľmácie na zozname musia byt' na požiadanie predlozené a pĺ

Ak je to

kaŽdej kontrol e dozoľných oľgánov môŽu

bý' skontrolované.

Urgentné kontľoly ďalších chovov po vyslovení podozľenia na AI sa netýkajú iba chow, v ktoľom
je podozľenie na AI, ale - ak to miestne centrum pre tlmenie choľôb považuje za potrebné mali by sa
rozšiit' E na iné chovy, ktoré sú v kontakte s chovom, a ktoľéby moňli bý' ohrozené v pľípade
potvrdenia ochorenia.
opatrenia uvedené vyššiezostanú v platnosti, k;im sa úradne nevylúčiAI.
V prípade potľeby bude policajný zbor požiadaný o pomoc pri uplatňovaní obmedzení.
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2,2,

Prvotnéepizootologickéšetľenie

Pri podozrení na výský AI skupina odboľníkov na AI a miestne centrum pre tlmenie choľôb vykoná
epizooto1ogické šetrenie.
Epizootologické šetrenie by malo bý vykonané za účelomzistenia:
- dlŽky trvania ochorenia v chove pľed nahlásením podozrenia,
- možnéhopôvodu ochorenia v chove a identifikácie iných chovov, kde sa môžu nachádzať vnímavé
zvíeratá, ktoľésa mohli infikovat' z toho istého zdroja,
- identifikácie každéhokontaktného chovu, najmä pohybom zvtetat, uhynutých zvierat, konzumných
a násadových vajec, mäsa, áut, výavenia, mateľiálov alebo ľudíprenášajúcich vírus do a|ebo z iných
chovov, v ktoľých su zvieratá vnímavéna AI.

2.3.

Klinické vyšetľenie
Pľed klinickým vyšetrením chovu si úradný veteľináľny lekáľ oblečie ochľanný odev

a obuv a zabezpeči
osobnú dezinfekciu.
ĺJradný veterináľny lekáľ pred vyšetrením musí vykonať súpis všetkých kategórií hydiny v chove _
výkrmová hydina, úŽitkový odchov, úžitkovýchov, rozmnožovací odchov, rozmnožovací chov, holuby,
iné vtáky držanév zajatí. V každej kategórii pľesný záznam o počte uhynutých zvierat, zvĺerat
s klinickými príznakmi a bez pnznakov .
Načrtnutý plán chovu musí zaMňať budovy na farme s označenímpočtu zvierat v každej kategóľii a
v každom kŕdli.
Je potrebné uľobiť podrobné vyšetľenie všetkých kľdľovchovu s výskytom príznakov svedčiacich na AI,
ako aj iných príznakov ochorenia, a ich identifikáciu azaznamenať miesto ich pobýu v chove.
Upľednostňuj e sa začaťkontrolu kľdľav mieste chovu, v ktoľých je hydina podľa vyhlásenia vlastníka
alebo jeho zástupcu zdtavéĺ,ponechajúc podozrivú hydinu na koniec. Vpľípade veľkých kŕdľov, hlavne
ak je obmedzený počet pomocníkov, to nemusí bý' možĺéamôže bý' nevyhnutné vyšetriť najprv
podozrivé zvleratá.

2.4.

Klinické pľíznaky aviáľnej influenzy:

2.4.1. Klinické pľíznaky pri HPAI
Klinické pnznaky sú ľozmanité a sú ovplyvnené takými faktormi, ako je virulencia infikujúceho vírusu'
druh, vek, pohlavie hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajatí, paralelné choroby aživotnéprostredie.

Medzi skoré príznaky možno zahrniÍ nechutenstvo, zníženiepľíjmuvody a relatívne nízku úmrtnosť.
Altematívne sa však táto choroba môže objaviť náhle v Kdli a mnoho vtákov môže uhynúťbuď bez

varovných príznakov, alebo s minimálnymi pľíznakmi, ako je depresia, nechutenstvo' našuchorené perie a
horučka. Spravidla platí, že o čo dlhšie hydina a iné vtáctva žijúcev zajatí preživajú,o to vyraznejšie sú
klinické pnznaky. Časový model rozvinutia príznakov závisí od vírusu aod hostiteľa prvej infikujúcej
dávky spolu so systémom chovu. Vírus sa šíripomalšie u nosníc chovaných v klietkach alebo u vtákov
žijúcichvo voľnej prírode v porovnaní s tými, ktoré žijúvo voľnom ustajnení.
Sliepky infikované vírusom HPAI môŽu najprv znäšaťvajcia s mäkkou škrupinou, avšak čoskoro
prestanú znášať. Choľévtaky často sedia alebo stoja v polokomatóznom stave, pľičomsa ich hlavy
dotýkajú Zeme. Hrebene a podbradové laloky sú cyanotické a edematózĺe a na ich koncoch môŽu bý'
petechiálne alebo ekchymózne kľvácania. Často je prítomná silná vodnatá hnačka a vtáky sú nadmerne
smädné.Dýchanie môže bý sťaženéa dá Sa pozoľovať nadmeľné slzenie. Hemorágie sa dajú pozoľovať
na častiach kože, ktoré nie sú pokrýé perím. Úmrtnosť v kĺdli kolíšeod 50 do 100 %.
U brojlerov sú príznaky HPAI často menej očividnéako u inej hydiny a zvyčajne medzi ne patrí ťažkä
depresia, nechutenstvo' prvou pozorovanou abnormalitou môŽe bý'velmi zvýšená úmrtnosť.Dajú sa
pozorovať aj edémy tvŕte a krku a neurologické príznaky' ako je toľticolis a ataxia.
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HPAI u moriek je podobná ako u iných vtákov Žijúcich v zajati, avšak niektoľé vírusy HPAI sa u moriek
javia virulentnejšie, zatiaľ čo iné menej virulentné.
U husí infikovaných vírusom HPAI sú pľíznaky (depľesie, nechutenstvo a hnačky) podobné príznakom u
nosníc, hoci často s opuchnutými dutinďmi. Mládšie vtáky môŽu vykazovat' pn..r*oiogické príznaky.
Kačice nemusia pri infikovaní vírusom HPAI vykazovať klinické piznaky, bolo však hlásené, Že niektoré
kmene vyvolávajú piznaky podobné pnznakom u husí s určitou úmrtnosťou.
V prípade infekcií AI u pštľosov môŽu klinické pnznaky absentovat'.
V prípade ohnísk HPAI, ako boli ohniská v Taliansku v roku 199912000, bolo hlásené, že peľličkya
japonské jarabice boli vnímavéna infekcie s príznakmi a úmrtnosťou podobnou ako v prípade choroby
kurčiat alebo moriek' V niektorých experimentálnych študiách sa však uvádzalo, že jarabice sú odolné
voči niektorych kmeňom HPAI. U všetkých vtákov prítomnosť pľotilátok na ten istý subtyp H, či už
vakcináciou, alebo prirodzenou infekciou, môže znamenať, Že infekcia vírusom HPAI nebude mať za
následok z-1avné klinické piznaky .
2.4,2. Posmľtnélézie u hvdinv a u iného vtáctva žiiúcichv zaiatí inÍi
víľusom HPAI
Hydina a iné vtáctvo žIjúcev zajati, ktoľéuhynú perakútne, môžu vykazovat'minimálne, voľn;iĺnokom
viditeľnélézie,ktoré pozostávajú z dehydratácie a viscerálnej a muskuláľnej kongescie.
U vtákov, ktoré uhynú po predĺŽenom klinickom pľiebehu, sa môŽu uy.ťytnúi hemoľágie (petechie aŽ
ekchymózy) v celom tele, najmä v hrtane, priedušnici, svalnatom žalúdkua epikaľdiálnom tuku a na
seróznych povrchoch priliehajúcich ku hrudnej kosti. Vyskýujú sa extenzívne podkožnéedémy, najmä
okolo hlavy. Kadáver môže bý' dehydrovaný. Na slezine, pečeni, obličkách a pľúcach môŽu bý'
prítomné žltéalebo šedénekrotické loŽiská. Vzdušný vak môŽe obsahovat' qýpotok. Slezina môŽe bý'
zväčšenáa hemoragická.
charakterizovaná vaskulárnymi poruchami, ktoré vedú k edému, hemorágiam

AI je histologicky

a perivaskulárnemu manŽetovaniu, najmä V myokarde, slezine, pl'úcach, mozgu, pankrease a
podbradových lalokoch. Nekľotickéložiská sú pľítomnév pľúcach,pečeni a obličkách. V mozgu môže
bý prítomná glióza, vaskulárna proliferácia a degenerácia neurónov.

2.4.3. Diferenciálna diagnostika HPAI
Pri diferenciálnej diagnostike HPAI sa musia zvážit'najmä tieto choroby:
a) iné choroby, ktoré spôsobujú náhlu vysokú úmľtnosť,ako sú:

i) pseudomoľ hydiny;

ii) infekčná laryngotracheitída;
iii) mor kačíc;
iv) akútne otľavy;
b) iné choroby spôsobujúce opuchnutie hrebeňov a podbradových lalokov, ako sú:
i) akútna cholera hydiny a ostatné septikemické choroby;
ii) bakteriálna celulitída hľebeňa a podbradových lalokov.

2.4.4. Klinické pľíznakv pri LPAI

Závažnosť choroby vyvolanej vírusmi LPAI je v značnej miere ovplyvnená:
a) kmeňom vírusu;
b) druhom a vekom hostiteľa;
c) imunitným stavom hostiteľa voči vírusu, anajmäprítomnosťouiných infekčných pôvodcov, ako sú:
t) Pasteurella spp.;
ii) vírusy pseudomoru hydiny (vľátane kmeňov vakcíny);
iii) Vtáčípneumovírus, vírus infekčnej bronchitídy;
iv) E. coli;
v) Mycoplasma spp.;
d) podmienkami imunodefi ciencie;
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e) environmentálnymi faktormi (ako je nadbytočný amoniak, pľach, vysoké alebo nízke teploty).

Extľémomje, že pozoľovanéklinické piznaky choroby môžu bý nezjavné alebo mieme, vyvolávajúce
iba mierne respiračnépriznaky alebo problémy so znáškou vajec u nosníc. Druhým extrémom je, že
infekcie vírusmi LPAI môžl,l bý' spojené s ťažkýmiklinic(iĺni pnznal<ĺrli choroby, najmä u moľiek,
zvyčajne so šelestami, kašl'om, opuchnutím dutín pod očnicami a horučkovým stavom spojen;im so
stratou chute do jedla a s vysokou úmľtnosťou.
LPAI môžebý zamenená s mnoh;imi chorobami s respiľačnýmialebo črevnými príznakmi.
S podozrením na AI sa musí počítaťpri prepuknutí akejkoľvek choroby hydiny, ktoľá pretrváva napriek
uplatňovaniu pľeventívnych a teľapeutických opatrení v prípade iných chorôb.

2.4.5. Klinické pľíznakv u iného vtáctva žiiúcehov zaiatí
Spektrum klinických príznakov môže bý veľmi šiľoké,môže siahať od nezjavných ažpo ťažképnznaky

choroby, ktoré spôsobujú vysokú úmľtnosť.
Infekcia sa spravidla šíripomalšie v chovoch iného vtäctva Žijúceho v zajati, čo je spôsobené
rozmanitosťou rôznych chovaných druhov, ľôznou vnímavosťou' premenlivou úrovňou výskýu vírusu a
často pomerne nízkym prenosom' čo je spôsobené nízkou fľekvenciou kontaktov a pomeme nízkou
hustotou vtáctva.

2.5.

odbeľ vzoľiek na virologické alebo séľologickélaboratóľne testovanie

Štandardný súbor vzoľiek
Na vyšetrenie chovu, v ktoľom je podozrenie, že je infikovaný vírusom AI, sa musí odobrať a dodať
štandardný súboľvzoriek na viľologické a sérologickétestovanie, ako sa uvádza v písm. a) a b)
(,,štandardné vzorký').
a) Standardným súboľom vzoľiek na viľologické testovanie je:
i) aspoň päťchorých/mŕtvych vtákov, ak existujú, ala\ebo
i i) asp oň 20 tr acheáInych/oro faľyn ge álnych a 20 klo akálnych výeľov.
Musia sa odobrať kadávery vtákov, ktoľéuhynuli v poslednom období alebo ktoré sú ťaŽko choré
alebo umierajúce a boli usmľtené humánnym spôsobom.
Výteľy musia by' odobraté od počtu vtákov uvedeného v písm. a) alebo od všetkých vtákov
v podozrivom chove, ak je prítomný menšípočet vtákov. odber vzoriek sa musí zamerať navtáky
vykazujúce klinické pnznaky choroby.
Kloakálne vytery musia byť obalené vo výkaloch (optimálne 1 g). Ak je z akéhokoľvekdôvodu
nepraktické odoberať kloakálne vfiery zo Živých vtákov, ako alternatíva môžu poslúžiťstarostlivo
odobrané vzorky čeľstvých výkalov.
Hneď ako sú znäme rastové charakteristiky vírusu, miestne centrum pre tlmenie choľôb môže
ľozhodnúťzvoliť si ľadšej buď tľacheálne/orofaľyngeáIne, alebo kloakálne vytery, než odobeľať
tieto vytery v závislosti od toho, či sa vírus reprodukuje lepšie v dýchacom alebo žalúdočnočrevnom trakte, ataktiež beruc do úvahy príslušnýdruh.
b) Štandaľdnýmsúboľom vzoriek na séľologickétestovanie je minimálne 20 vzoľiek kľvi.
Vzoľky sa musia odobľať od počtu vtákov uvedeného v písm. b) alebo od všetkých vtákov v
chove, ak je prítomný menšípočet vtákov. Pri odbeľe vzoriek sa treba zamerď na vtáky, ktoré sa
javia choré alebo, ktoľésa zjavne zotavíIí.

2.6.

odosielaniemateľiálu

Prepľava vzoľiek
Mimoriadnu pozornosť tľeba venovať skladovaniu a prepľave vzoriek do laboľatóÍ7anatestovanie.
Výery musia bý ihneď ochladené na ľade alebo balíkmi zmrazeného gélu a dodané do laboratória čo
možno najrýchlejšie. Pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, vzorky nesmú bý zmrazené. Ak nie je
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zaruč,ená rýchla preprava do 24 hodín do laboratoia, vzorky musia byt' ihneď zmrazené, skladované a
následne prepravené na suchom ľade.

k ochladeniu, vyteľy musia by' vloŽené do antibiotického alebo
špecifickéhomédia na pľepravu vírusov pri teplote 4 "C, tak aby boli úplne ponoľené.Ak takéto médium
neexistuje, tak sa výery musia vré./ĺiťdo obalu a dodat' do laboľatóia na testovanie v suchom stave.
Skladovanie a prepľava vzoiek môŽe bý' ovplyvnené celým ľadom faktorov, takže vybratý spôsob
prepľavy musí bý'vhodný na tento účel.
okrem toho, nie ako alternativa

Antibiotické médium

Základom antibiotického média musí byt fosforečnanom regulovaný ťyzio|ogický roztok s hodnotou pH
7 ,0 _ J,4 (skontrolované po pridaní antibiotík). Médiá nabéne proteínov, ako je mozgovo-srdcová infuzia
alebo tris- (trishydrox1mrethy1aminomethanom)-ľegulovaná živnŕĺpôda s tryptózou, môŽu zvýšiťstálosť
vírusu, najmä počas prepravy. PouŽité antibiotiká a ich koncentrácie sa môžu meniť tak, aby vyhovovali
miestnym podmienkam a dostupnosti.
Pre vzorky výkalov môžu bý'potrebné vel'mi vysoké hladiny antibiotík; príslušn1imi hladinami sú: 10
000 ru/ ml penicilín, 10 mýml stľeptomycín, 0,25 mýml gentamycín a 5 000 IU/ml nystatín. Tieto
hladiny môžu byt'v prípade tkanív a tracheálnych vyterov zniženéažpäťnásobne.Ak je žiaducakontrola
chlamýdií, musí sa pridat'0,05 _ 0,1 mýml oxýetľacyklínu.

Médium mozgovo_srdcová inÍúzia
Roztok musí bý' pripravený vo vode a obsahovať 15 % furllobj. práškovéhovývaru mozgovo-sľdcovej

infllzie, pred sterili záciou (autoklávovaním pri teplote I2I' C n 5 minút).
Po sterilizácii sa musia pridať tieto antibiotiká: 10 000 IU/ml penicilín G, 20 pg amphotericín B a 1 000
pďml gentamycín. Médiá sa môžu uskladňovat'pri teplote 4 'C maximálne dva mesiace.

Minimálne bezpečnostnépožiadavky na prepľavu vzoľiek
Preprava vzoriek, o ktorých je známe, Že obsahujú patogény, alebo existuje podozľenie na existenciu
patogénov, podlieha prísnym vnútroštátnyna medzinárodn;ým predpisom, ktoľésa musia stále
dodržiavat'.Izo|áty vírusu nie sú klasifikované ako diagnostické vzorky, musia však bý' zabalené v

súlade s medzinárodnými normami.
Nasledovné pokyly sú určenépre leteckú pľepraw' podobné balenie sa však musí použivat' aj
pozemnej alebo námomej preprave vzoriek.

pi

Balenie diagnostických vzoľiek na pľepľavu
Diagnostickým vzorkám pripravovaným podľa predpisov IATA sa priľadízodpovedajúce identifikačné
čísloUN 2814,2900 alebo 3373.
Kým pľíjemca nedostane zásielku, je zaťuzodpovedný pľepravca, a nie pľepravná spoločnosť.

o

Pľimárny obal

a) Pľimárna(-e) nádoba(-y) musí(-ia) bý'vodotesná(-é), napríklad skrutkové uzávery musia by'
utesnené paľaÍinovou fóliou alebo lepiacou páskou, alebo sa musia chrániť podobnými

ochľannými opatreniami.
b) Ak sú primárne nádoby vo väčšompočte, musia bý zaba\ené jednotlivo z dôvodu možného
rozbitia.
c) Pri stanovovaní objemu prepravovaných diagnostických vzoľiek sa musia brať do úvahy médiá
na prepľavu vírusov.
d) Pľimárna(-e) nádoba(-y) nesmie(-ú) mat'obsah väčší
ako 500 ml alebo 500 g. Celkový obsah
primárnej nádoby tvorí diagnostická vzorka.
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a

a

Dľuhotný obal

a) V druhotnom kontajneri sa musí použiťdostatočnémnožstvo absorpčnéhomateriálu tak, aby
dokŕ.zalo absorbovať celý obsah primárnych nádob v prípade ich netesnosti alebo poškodenia.
b) Druhotný obal musí splňať požiadavky IATA na obaly pre diagnostické vzorky a musí
vyhovovať pádovej skúškez výšky I,2 metra (3,9 stopy). Ak obal infekčnej látky prekračuje
požiadavky kladené na obal diagnostickej vzoľky v pokyne IATA 602 o obaloch, môže sa použiť.
c) Na obale infekčných látok musiabyť uvedené požadované označenia špecifikácie (,,UN" sa
nachádza v kružku), napľíklad :,'UN 4G/CLAS S 6.2 l 99 l GB l 2450"
d) Druhotný obal musí bý' vodotesný. Musia sa dodľžiavaťpokyny na balenie vyrobcu obalu
alebo inej autorizovanej stľany, ktoré sú súčasťoudruhotného obalu.
e) Najmenší celkový vonkajší rozmeÍ druhotného obalu musí by' aspoň 100 mm (štyri palce).
fl Druhotný obal musí bý dostatočne veľký pre sprievodné doklady, ako je napríklad letecký
nákladný list.

Vonkajší obal

ako
a) obsah vonkajšieho obalu nesmie byť väčší

4litre alebo 4 kg.
b) Ak sa to vyžadlje, z vonkajšej stľany druhotného obalu sa musí vložiťsuchý ľad alebo mokľý
ľad. Ak sa používasuchý ľad, obal musí umožniťúnik plynného oxidu uhličitéhoa nesmie
umožniť hľomadenie tlaku, ktorý by mohol obal roztrhnút'. Ak sa použije mokľý ľad, obal musí

bý' nepriepustný.

Každázásie|ka a letecký nákladný list musia bý'označenépľesne týmto textom:
,,UN 3373 DIAGNoSTICKÁ vZoRKA ZABALENÁ v sul,ĺDE S POKYNoM IATA 650
O OBALOCH"
c) Medzi druhotný obal a vonkajšíobal sa musí priložiťzozĺam položiek tvoriacich obsah
zásielky.
d) Vonkajšíobal sa musí vložit' do zapečatenéhoplastového vaku s cieľom chľániť ho pred
vlhkosťou.
e) Vyhlásenie prepravcu o nebezpečných nákladoch sa nevyžaduje.

Po dôkladnom zabalení sa vzorky prevezi, najlepšie poslom, v kaŽdom prípade však čo najrýchlejšie do
národného ľefeľenčnéholaboratória. Laboľatórium musí bý oboznámené s odoslaním diagnostických
vzoriek a informované o očakávanom čase, kedy by mali bý doručené,aby mohol byt' pripravený ich
príjem a testovanie.
Odosielanie víľusova vzoľiek do ľefeľenčnéholaboľatóľia EÚ
pľimárnych ohniskách budú odoslané vzorky do EURL v Legnaľe v Taliansku pre typizáciu
a genetické vyšetľenie vírusu. Výsledky týchto testov poskytnú hodnotné infoľmácie o vzťahu meďzi
ohniskami a o tom, ktorý kmeň vakcíny by sa mal použiťv prípade potreby núdzového očkovania.
Vzorky, ktoré majú bý' zaslané EURL musia bŕ v súlade s odporučaniami na prepraw nebezpečných
patogénov v rámci EÚ.

Pri

Musia sa dodrŽiavať nasledovné pokyny:
a) Všetky materiály musia bst zaba\ené v súlade s pokynmi uvedenými vyššie.
b) Vonkajšíobalmusí bý označený takto:

_
',ŽIvoČÍŠNYPAToGEN ZÁSIELKA SA MÔŽE oTVoRIŤ IBA V SEKCII PRE VTAČIU
VIRoLOGIU, IZSVe, LEGNARo. DoVoZ PovoLBtľŕ Nn ZAKLADE LICENČNEHo ČÍSLA
*
VYDANEHo NA ZAKLADE PRÍKAZU o DoVoZE ŽIvoČÍŠlivcH
PATOGENOV."
c) Musí sa vložiťjedno z týchto licenčných čísel:

i) pre vírusy aviárnej influenzy : ,,AHZl2232l2002l5**
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ii) pre tkanivá a iné materiáIy: ,,!ĺHZl2074cl2004l3**
Keďže tieto licenčnéčíslasa občas menia, laboľatóľiá, ktoľéodosielajú vzorky, musia pľed odoslaním
zásielok zabezpečiťpouŽívanie aktuálnych licenčných čísel.
d) Zásielka sa musí odoslať na adľesu:
Avian Viľology
Istituto Zoopr oťĺIattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Universitä 1 0
35020 Legnaro (PD)
Italy
e) Súčasťouzásielky musí byt' sprievodný list, ktoý obsahuje čo možno najviac údajov o izolátoch, ako
e druh a vek, ob l ast7kľaj iĺa izolácie, kažďá klini cká anamnéza.
f) Zásie|ky sa musia zasielať leteckou poštou alebo leteckou nákladnou dopravou.
Ak sa zásielky zasielaju leteckou nákladnou dopravou, čísloleteckého nákladného listu sa musí oznáĺmif
referenčnémulaboratóriu Spoločenstva faxom, telefonom alebo e-mailom ešte pred príchodom
mateľiálov.
Zäsielky posielané leteckou nákladnou dopľavou musia bý' označenétakto:
,'CARE oF TRANSGLOBAL" s cieľom zaistiť ľýchle vybavenie na letisku.

j

Kontakty na ľefeľenčnélaboratórium EÚ.'
Dr. Calogero Teľregino, DVM, Ph'D.
Director of the EURL for AI and ND
Diľector ad inteľim of the Depaľtment of Reseaľch and Innovation
E-mail : cten e gino @izsvenezi e. it
Phone: +39 049 8084377

2.7.

Hlásenie národnému centľu pľe tlmenie chorôb

Po ukončeni predbežného vyšetľovania, odobratí potľebných diagnostických vzoiek azabezpečeni

odoslania vzoriek do národného refeľenčnéholaboratóia, úľadnýveteľinárny lekáľ predtým než_opustí
podoznvý chov vyplní predbežnéhlásenie azašle ho buď faxom alebo nahlási telefonicĹy náľodnému
centru pre tlmenie chorôb. V každom prípade sa poverený iradný veteľinárny lekáľ spojí s miestnym
centrom pre tlmenie choľôb' aby mohol dostať inštrukcie, týkajice sa ďalšieho postupu pied opustením
farmy.

2.8.

činnost'v období do obdľžania laboľatóľnych výsledkov

obmedzujúce opatrenia nariadené podl'a odseku 2.I zostani v platnosti, ažkýmnebude úradne vylúčené
podozrenie na AI.
Vlastník alebo jeho zástupca, musí bý' informovaný, že môže trvať aj niekoľko dní, než budú známe
výsledky testov, a|e že za ten čas môŽe úradný veterinárny lekár navštívťchov a ošetriť choré zvieratét za
predpokladu dodržania prísnych dezinfekčných pravidiel.
Poverený úradný veterináľny lekár pred opustením chovu skontroluje, či vlastník alebo jeho zástupca
porozumeli opatľeniam, ktoľéboli nariadené na prevádzku jeho chovu a dezinfekčným opaireniam, ktbľé
sú potrebné pľe vstup opľávnených osôb do chovu.
Zabezpeči sa bezpečná likvidácia kadáverov zvierat, ktoľéuhynuli, alebo boli usmľtenépre diagnostické
účely.Toto musí by' vykonané pod úradným dozorom a spôsobom, ktorý zamedzi riziku rozšírenia
vírusu AI. Ďalšie návštevy chovu v rámci dozoru budu zabezpečené po konzultácii s národnjľn centrom
pľe tlmenie choľôb.
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2.9.

Negatívnevýsledky

V niektoľých prípadoch môže úradný veterináľny lekár na základe klinických a post moľtem vyšetrení
upovedomiť náľodné centrum pľe tlmenie chorôb, Že neobjavil pizĺaky svedčiace na prítomnosť AI
v chove. Ak národnému centru pľe tlmenie chorôb stačítakáto správa o negatívnom výsledku
vyšetrovania, naľiadené opatrenia môžu bý' okamžite odvolané.
V opačnom pľípadeje potrebné počkaťna výsledky laboratórnych vyšetrení.
Ak sú výsledky testov negatívne, nariadené opatľenia môŽu bý' okamžite odvolané. Je však možné,že
zostane podozrenie na qýskyt AI a na základe toho bude prijaté rozhodnutie po konzultácii s úradným
veterináľnym lekárom zodpovedným za vyšetrovanie chovu a národným centrom pľe tlmenie chorôb
ponechať dozor nad chovom aodobrať ďalšie vzorky tkanív akrvi na vyšetrenie vnárodnom
referenčnom laboratóriu.

influenry (HPAI)

3. Potvľdenie pľítomnosti vysokopatogénnej foľmy aviáľnej

3.1.
o
o
o
o
o
o

Hlásenia

Do 24 hodin od úradnéhopotvrdenia prvého ohniska aviárnej influenzy Európska komisia a ostatné
členskéštáty dostanú úradnéhlásenie o vzniku choľoby.
V tejto fáze bude vyuŽitý systém ADNS EU (systém pľe hlásenie chorôb zvíeratEU) a to v súlade so
smernicou Rady 82/894/EHS a rozhodnutím Komisie 2000/807/EHS
.

Náľodné centrum pre tlmenie chorôb pľipravípodklady pre hlásenie, ktoľémusí obsahovať minimálne
nasledovné podrobnosti :
dátum vzniku podozrenia na AI
dátum potvrdenia výskýu AI
metódy pouŽité pre potvrdenie choroby
miesto infikovaných chovov
vzdia|enosť od najbližšíchchovov s vnímavými zvieratami
počet vnímavých zvieratkaždého druhu a kategóľie v danom chove
počet vnímavých zvierat každéhodruhu a kategórie, u ktorých bola potvrdená AI
morbidita choroby.
Do 24hodin od prvého výskytu bude podané hlásenie na oIE.
Príslušnénárodné a miestne poľnohospodárske a veterináľne orgány budú takisto upovedomené
o skutočnosti, že AI bola úľadne potvrdená. Podľa potreby budú urobené vyhlásenia pre média.
Budú vyvesené zreteľné oznamy' vyhlášky, že chov je infikovaný chorobou aviélma influenza.

3,2.

Miestne centrum pľe tlmenie chorôb

Akonáhle sa potvrdí výský HPAI, začne pracovať miestne centrum pľe tlmenie chorôb a vybaví sa
všetkými potrebnými veterinámymi lekáľmi, technickými a administľatívnymi zamestnancami a iným
materiálom a vybavením potrebným pre zvládnutie a eradikáciu choroby čo najrýchlejším
najúčinnejším
spôsobom.
V centľe bude na zreteľnom mieste vyvesená mapa uzemia pod dozorom s vyznačenímumiestnenia
všetkých chovov s vnímavými zvierutami v ochľannom pásme, v pásme dohľadu a v ďalších pásmach
s obmedzeným pohybom a označenie počtu kusov zkúdéhodruhu. Táto mapa bude každý deň
aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup opeľácie a tlmenia choľoby.
Veteľinárny lekáľ zodpovedný za chod centra každý deň oboznámi zamestnancov centra s dosiahnutými
výsledkami a s prípadnými problémami, podobné hlásenie zašle aj na národnému centru pre tlmenie
chorôb.
a
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3.3.

ocenenie vnímavých zvierat v infikovaných chovoch

Vlastník infikovaného chovu, alebo jeho zéstupca obdrži veterinárne opatľenia, v ktorých sa mu oznámi
nariadenie usmrtiť všetku hydinu ainé vtáctvo Žijicevzajati vchove, takým spôsobom, aby sa znížilo

iziko

šírenia choľoby.
Pred ohodnotením a usmrtením budú všetky verejné cesty priliehajúce k infikovanómu chovu, dvory,
cesty a chodníky v chove a vnútro kontaminovaných budov postľiekané dezinfekčným prostriedkom
schváleným proti AI.
Prípadné potkany (a iné hlodavce) v hospodárstve musia bý' usmľtenéešte predtýn, ako sa rozptýlía do
okolia pľocedúry počas usmľcovania a dezinfekcie; deratizácia by však nemala spôsobiť odklad
usmrtenia.
ohodnotenie zvierat na hospodárstve zanormálnych okolností prebehne ešte pľed usmľtením.
V každom prípade proces hodnotenia alebo pľoblémy spojené s hodnotením zvierat nesmú spôsobiť
omeškanie usmrcovania všetkej hydiny infikovaného chovu.

3,4

Usmľtenie zvierat (hydiny) v infikovanom chove

_

akčný plán

Než sa usmrcovanie začne, úľadnýveterinárny lekár a miestne centrum pre tlmenie chorôb sa musia
dohodnúťna bezpečnom spôsobe likvidácie kadáverov, ale nič nesmie spôsobiť odklad usmľcovania
hydiny, čo najskôľ po potvrdení AI v chove. Hlavnou prioritou zostáva usmrtenie hydiny s klinickými

pnznal<rri ochorenia. Po.9tup usmrcovania sa vypľacÚe a pľipravípodl'a návodov uvedených v akčnom
pláne, ktoľý je súčast'ou Štandaľdnýchoperačných postupou nu usmľcovanie zvierat(ďalej len ,,ŠoP").

Pri usmrcovani zvierat v rámci eľadikácie sa musia ďodržiavat'požiadavky ustanovené v nariadení Rady
(ES) 1099/2009 o ochľane zvierat počas usmrcovania (ďalej len ,,nariadenie Radý') a nariadení vlády SR
č.43212012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochľanu zvierat počas usmrcovania (ďalej len
,,NV SR č.43212012 Z, z;') a postupy depopulácie podľa ŠoP.

Pri

usmrcovaní zvierut a súvisiacich úkonoch sa musia dodržiavat' poŽiadavky ustanovené v
čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 109912009 tak, že sa zvieratá ušetria akejkoľvek bolesti, strachu alebo

utrpenia, ktor1im sa dá vyhnúť.

Spôsob usmľcovania zvíerat závisi od druhu, kategórie a hmotnosti zvierat, ich počtu a spôsobu
ustajnenia zvierat. Manipulácia so zvieratami vrátane usmľcovania sa vykoná v súlade s pokynmi
uveden]ŕmi v Šop.
Pri usmľcovaní malého mnoŽstva zvierat sa môŽe použiťako alteľnatívna metóda
o smrtiaca injekcia, ktoru aplikuje iba veterinárny lekáľ po znehybnení resp. fixácii zvierat
o ceľvikálna dislokácia, ktoľá sa môže vykonat'iba u hydiny do hmotnosti 5 kg. (maximálne 70
kusov jeden človek za det)

Pľi usmľcovanibez vykrvovania väčšiehopočtu zvierat sa môŽe pouŽiť:
Plynová metóda a) oxid uhličitý vo vysokej koncentľácii pre hydinu
b)oxid uhličitý v dvoch etapách pľe vodnú hydinu

V rámci epizootologického šetrenia bude potrebné odobrat' ďalšie vzoľky tkanív v zmysle metodického
pokynu SVPS SR č. 4/2003 bezprostredne po usmľtení. Inštrukcie v takýchto prípadoch poskytne skupina
odbomíkov.

Aby sa znižilo riziko kontaminácie zariadenia
odvozom zal<ryté pl astovými vrecami.

a

prostredia, kadávery musia byt' po usmľtenípred
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Členovia eradikačnéhotímu musia mať platné očkovanie proti sezónnej chľípke.

3.5.

Likvidácia kadáverov

Likvidácia kadáveľov za normáInych okolností prebieha v zanaďení, schválenom na tento účelorgánom
veterináľnej správy. Za určitých okolností môže národné centrum pre tlmenie choľôb zvátžiť spálenie
alebo zakopanie ako alternatívne metódy likvidácie kadáverov, beruc do úvahy geologické,
environment álne a právne obmedzenia.
Je potrebné zistiť, či zakopanie neznemožňuje charakteľ pôdneho typu, hlavne hladina spodnej vody,
blízkosť vodných tokov a iné environmentálne a právne faktory. Ak zakopanie nie je možné,je treba
uvažovať s kľemáciou a zistiť prípadné environmentálne problémy.
Pri výbere miesta zakopävania kadáverov musia byt splnené minimálne tieto podmienky:
- súhlas vlastníka auživateľa pozemku na túto činnosť,
- súhlas príslušnýchoľgánov ochrany príľodya kľajiny,
- v jame po vykopaní sa nesmie objaviť spodná voda,
- pozemok musí byť vzdia\ený najmenej 500 m od najbliŽšieho vodného toku, nádľŽe, prameňa alebo
studne, ktoľý slúžina zásobovanie pitnou vodou,
pozemok
musí bý vzdialený najmenej 100 m od najbližšejstavby anajmenej 50 m od hľanice
susediaceho pozemku,
- zvieratá sú zakopané do takej híbky, aby výška navrstvenej zeminy bola najmenej 2 m do úrovne

-

teľénu

obal zvierat, ak bol použitý, musí bý v zeĺrli neškodne rozložiteľný,
telá mŕtvych zvierat musia bý'ošetrenédezinfekčným prostriedkom.
Pri výbere miesta kremácie (spaľovania) kadáverov musia byt'splnené minimálne tieto podmienky:
- súhlas vlastníka aužívateľapozemku na túto činnosť,
- súhlas príslušnýchorgánov ochrany prírody a kľajiny,
- súhlas pľíslušnýchoľgánov požiarneho zboru.
Ak neexistuje iná moŽnosť ako odviezť kadávery z chow na čo najbližšiemiesto, kde budú zakopané,
spálené, alebo spracované, manipulácia a transport musia bý' zvládnuté tak, aby sa zabezpečíIo, že sa
neľozšíľivírus AI.
Konkrétne opatrenia:
a. pľed odvozom musia bý kadávery postriekané účinnýmdezinfekčným roztokom,,
b. vozidlápouŽité pre pľevoz kadáveľov musia byť utesnené, prikľýéazapečatené,
c. každévozidlo, vrátane kabíny vodiča, vonkajších povrchov kolies musia bý' dôkladné očistené
a dezinfikované - po nakládke ako aj pred opustením infikovaného chovu,
d. vozidlá sa na ceste z infikovaného chovu na miesto likvidácie nebudú zastavovať a budú dodľŽiavať
schválenú prepravnú tľasu do čo najväčšejmiery, vyhnú sa prejazdu popri chovoch s vnímavými
zvieratami,
e. každévozidlo musí pľed odchodom z miesta likvidácie bý znovu dôkladne čistenéa dezinfikované.

3.6.

Likvidácia mateľiálu

Akékoľvek mäso vnímavých druhov, kľmivo, pomôcky, objekty a iné materiály, ako sú škrupiny, perie,
zvtetaci odpad alebo všetko, čo môže bý kontaminované amôže prenášať vírus AI musí bý'likvidované
alebo naloŽené s ním podľa pokynov úľadnéhoveterinárneho lekára tak, aby bo|a zabezpečená likvidácia
vírusu AI.
Predmety alebo materiály určenéna likvidovanie musia bý' spísané,ohodnotené a moŽe byť za ĺe
vyplatená náhrada.
Kadávery hydiny, ktoľéuhynuli v hospodárstve' budú likvidované pod úradn;im dozorom tak, aby bolo
zabezpečené zničenie vírusu AI.
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Vajcia

a vaječnéprodukty budú likvidované tak, aby nedošlo

k

rozšíľeniuvírusu AI.

Mäso hydiny z infikovaného chovu, ktoré boli zabité v období medzi pravdepodobným vznikom

ochoľenia a nariadením opatrení bude vysledované a likvidované pod úradným dozoľom tak, aby nedošlo
k ľozšíreniuvírusu AI.
3.7.

ĎaBie epizootologické šetľenie

Po potvľdenívýskýu infekcie AI budú vykonané ďalšie rozsiahle epizootologické šetrenia, aby sa
zabezpečilo prijatie vhodných opatrení vo všetkých ostatných chovoch, v ktorých zvieratá mohli by'

vystavené vírusu nákazy. Zatoto špecifickévyšetrovanie zodpovedá skupina odbomíkov.
Počas vyšetrenia musia bý vykonané všetky spätnévysledovania a sledovanie dopredu s cieľom
identiťrkovať doteraz neidentiÍikovaný zdroj infekcie a chov, kde hľozípriama alebo nepľi arrla expozicia
vírusom AI. ohrozenie infekčným materiálom prenášaným návštevami nesmie by' počas tohto
vyšetrovania zanedbané aje potrebné pľípadneaj opakovane odobrat' vzotky krvi' aby sa potvľdil
zdravotný stav kľdľa,o ktoľom existujú pochybnosti. Je nevyhnutné odhaliť vznik epizoócie čo
najrýchl ej šie, ab y s a minimal izov alo rozšíreni e infekcie.

3.8.

Čistenie a dezinfekcia

Čistenie, dezinfekcia a úpľavapriestoľov chovov, bitúnkov, dopľavných pľostľiedkov, pľívesov alebo
všetkých iných dopravných prostľiedkov alebo hľaničnýchinšpekčnýchstaníc a všetkých materiálov
alebo látok v nich prítomných, ktoré sú kontaminované alebo môŽu bý' kontaminované vírusmi AI, sa
musí vykonať pod úradným dohľadom.
Musia sa zn1čit' zaiadenie, mateľiály alebo látky prítomnév chovoch, bitúnkoch' dopravných
prostľiedkoch, prívesoch alebo na hľaničnýchinšpekčných staniciach, ktoľésú alebo môŽu byt
kontaminované vírusmi AI a ktoré nemoŽno účinnevyčistiť,vydezinfikovať alebo ošetrit'.
Čistenie a dezinfekcia musia začaťhneď po usmrteni hydiny ä i"h od.t' áneni z chovu. Pľitom musia by'
splnené metodické postupy.

Uradný veterinárny lekár naplánuje priebeh čistenia a dezinfekcie v infikovanom chove a kontroluje
všetky fázy operácie,
Prcd začatímoperácie musí byt' urobený záznam poškodení stavieb a zaiadenia, ktoré bude čistenéa
dezinfikované. Tak sa identifikujú oblasti, ako sú popraskané podlahy a steny a pohyblivé vybavenie,
ktoré si budú vyŽadovať špeciálnu pozornosť, azároveň tak vznikne inventarizácia existujúcich
poškodení zaiadenia. okľem toho je potrebné skontľolovat' bezpečnosťelektľických ľozvodov, áby sa
zamedzilo vzniku nebezpečných situácií pouŽitím vody pri čisteníchovu.
Ak je to moŽné, odtoky by mali bý' zatvorené, aby nedošlo k preniknutiu kontaminovaného odpadu
a potenciálne nebezpečnéhomateriálu do odpadového systému.

Čistenie a dezinfekcia sa realizujú v dvoch fázachnasledovne:
PredbeŽné čistenie a dezinfekcia
1. počas usmrtenia hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati sa musia prijať všetky
nevyhnutné opatľenia na zabránenie alebo minimalizovanie ľozšíreniavírusu AI; tieto
opatrenia musia zahÍňať inštaláciu dočasného dezinfekčnéhozaiadenia, ochľanný odev,
spľchy, dekontamináciu pouŽívanéhozaiadenia, nástrojov avybavenia apľerušenie áodávky
elektľickej eneľgie do ventilácie,
2. kadávery usmrtenej hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati sa musia postriekat'
dezinfekčným pľo stri edkom,
3. akákoľvek prepľava kadáverov hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho vzajati, ktoré sa musia
odstránit' z chovu a zlikvidovat', sa vykoná v uzatvoľených, utesnených dopľavných
prostriedkoch alebo kontajneroch pod úradným dohľadom takým spôsobom' aby sa zabráni|o
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4.

5.

6.

rozŠírenluvĺrusu AI,
bezodkladne po odvezení usmľtenej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zqati na miesto
likvidácie sa musia pľiestoľy,v ktoľých boli umiestnené, a všetky časti ostatných budov,
dvoľov atď. kontaminovaných počas usmrtenia, alebo posmrtnej prehliadky vystriekať
dezinfekčn;iľn prostriedkom,
tkanivá alebo krv rozllata počas usmľcovania alebo po posmľtnej prehliadke sa musia
starostlivo zozbleruť a zlikvidovať spolu s usmľtenou hydinou alebo inýn vtáctvom žijtrcim
v zajatí,
dezinfekčné prostriedky musia zostať na povrchu pôsobiť aspoň 24hodiĺ.

Záverečné čistenie a dezinfekcia
Mastnota a nečistota sa musia odstrániť zo všetkých povľchov pomocou odmasťovacieho pľostriedku
a povrchy sa musia vyčistiťvodou. Po umýí studenou vodou sa musí vykonať ďalší postrek povrchov
dezinfekčným pľostriedkom. Po siedmich dňoch sa musia chovy ošetriť odmasťovacím pľostriedkom,
opláchnuť vodou, vystriekať dezinfekčným prostriedkom a opäť opláchnuť vodou.
Dezinfekcia kontaminovanej podstielky, hnoja a kalu sa vykoná v súlade s týmito zásadami a postupmi:
a) hnoj a použitápodstielka sa
1. ošetľia parou pľi minimálnej teplote 70 "C,
2. zn1čiaspálením,
3. zakopú do dostatočnej hĺbky, aby sa k nim nedostalo voľne žijicevtáctvo ainé zvieratá, alebo
4. uloŽia na hĺomadu, postriekajú dezinfekčným prostľiedkom aponechajú najmenej 42 dn|
(kompostovanie)
b) po poslednom pľidaní nákazlivého materiálu sa musí kal uskladniť najmenej 60 dní, pokiaľ
miestne centrum pre tlmenie chorôb neschváli skrátenú dobu uskladnenia kalu, ktorý bol účinne
upravený v súlade s pokynmi úľadnéhoveterinárneho lekára takým spôsobom, aby sa zabezpeči|a
likvidácia vírusu AI.
Miestne centrum pre tlmenie chorôb môže povoliť pľesun hnoja, odpadu a podstielky, ktoré môžu bý
kontaminované, buď do schváleného zarladenia na spracovanie' kde sa vykoná spracovanie zaručujúce
zničenie vírusu AI' alebo na ich pľedbeŽnéuskladnenie pľed zlikvidovaním alebo spracovaním v súlade
sNariadením Európskeho Parlamentu aRady č. t774lz002. Takýo presun sa vykoná vuzatvorených,
utesnených dopravných prostriedkoch alebo kontajneľoch pod úľadnýmdohľadom tak, aby sa zabľánilo
šíreniu vírusu AI.

K dezinfekčným roztokom účinnýmpľoti vírusu aviárnej influenzy patna:

-

hydroxid sodný 2-4%
chlórové vápno 2-4%
chloramin TM

Virkon

S.

40Á roztok hydľoxidu vápenatého sa používaako všeobecný dezinfekčný pľostriedok' napľ. pre
spľejovanie.
MôŽe sa použiťaj foľmalín (neobsahujúci viac než34oÁ formaldehydu) v 10% koncentrácii.
Formaldehydové výpary sa dajú vývoriť - 1 liteľ foľmalínudo 660 gramov manganistanu draselného
(syn. hypeľmangán; KMno+) v kovovej, sklenenej alebo inej vhodnej nádobe s výškou minimálne 6x
vyššounež hibka foľmalínu. Tieto mnoŽstvá' ktoré produkujú formaldehydové výpary na pľiestor 50 m3,
sú maximom pre použitie jedného kontajnera. Kontajner s manganistanom draselným by sa mal umiestniť
na kovovú podložku, aby sa mohli zachytávať tekutiny, ktoľésa uvoľňujúpočas chemickej reakcie
zmiešavania reagentov, priestor do vzdialenosti 1 m okolo kontajnera by sa mal vyčistiťod oľganického
materiálu, ako sú slama alebo podstielka a 2 m okolo kontajnera by mali byt' voľnéod horľavého
materiálu. Budova by mala bť uzamykateľná, vzduchotesná a jeden pracovník s respiľátorom
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vybaveným formaldehydovým filtrom by mal rýchlo pridať príslušnémnožstvo foľmalínu do nádob
s manganistanom dľaselným počínajúcnádobou najďalej od vchodu. Dvere sa okamŽite uzatvoia a plyn
v miestnosti necháme pôsobiť 10 hodín.
Formaldehydovó výpary sa môžu pouŽit'aj v budovách, kde sa skladovali kadávery infikovanýchzvierat.
Seno, slama a kľmivo môŽu bý' dekontaminované sprejovaním povrchu formalínom alebo jeho výparmi.
Aktuálny zoznam schválených dezinfekčných prostriedkov sanachádza na internetovej stľánke Centra pľe
chemické látky a prípravky: http://www.ccsp.sk/datď. V prípade nedostupnosti internetovej stránky je
možnépoužívanieaj nižšieuvedené kontakty:
Poštová adresa:

Centľum pľe chemické látky a pľípľavkyo
Mierová 19,827 15 Bľatislava2l2,
Slovenská ľepublika
telefón: 0042I

z

4854

45Il

fax:00421 2 4854 4555,4854 4545
el-pošta: info@cchlp.sk , chemicals@ccsp.sk , biocides@ccsp'sk , deteľgents@ccsp.sk
web-stľánka: www'cchlp.sk, Chemické látky na trhu v SR, Biocídy online, ľeach'ccsp.sk
S

ekľ etariát

Podatel'ňa

tel:.0042l 2 4854 4517, ťax:00421 2 4854 4555
tel:.00421 2 4854 4511,

Hodnotenie ľizík chemic\ých látok

tel:.00421 2 4854 4506

Existujúce chemické látky

tel:.00421 2 4854 4504

fax 00421 2 4854 4555

Nové chemické látky

Íe1:.0042l 2 4854 4506,4854 4505

Detergenty

tel:.00421 2 4854 4504

Biocídy

tel:.00421 2 4854 4514,4854 4515,

Pri očiste, dezinfekcii a ošetrovaní sa uplatňujú tieto všeobecné zásady a postupy:
a) očista a dezinfekcia a v prípade potreby opatľení na likvidáciu hlodavcov a hmyzu sa musia
vykonávať pod úradným dohl'adom a v súlade s pokynmi, ktoľévydal úradný veteľinámy lekár,
b) dezinfekčnéprostriedky, ktoré sa majú použiťa ich koncentráciu musí schváliť miestne centrum
pre tlmenie chorôb, aby sa zabezpečilo zničenie vírusu AI,
c) dezinfekčné prostriedky majú bý'použitév súlade s odporučaniami vyrobcu, v súlade s pokynmi
úradného veterináľneho lekáľa alebo pokynmi miestneho centra pre tlmenie chorôb,
d) pľi výbere dezinfokčných prostľiedkov a postupov sa musí zohľadniť typ chovov, dopravných
prostľiedkov a predmetov, ktoré sa majú dezinfikovat',
e) pri použitíodmasťovacich adezinfekčných pľostriedkov sa musia dodržaťnajmä technické
parametľe určenévyrobcom, ako sú tlak, minimálna teplota a doba pôsobenia, aby bola
zabezpečená ich vysoká účinnosť,
D bez ohl'adu napoužitédezinfekčné prostľiedky sa uplatňujú tieto všeobecnépravidlá
1.dôkladné presiaknutie podstielky a odpadu, ako aj výkalov dezinfekčn1ian pľostriedkom,
2.umýie avyčistenie Zem9 podláh, rámp astien dôkladným kefovaním adrhnuiím po
odstránení alebo demontéĺžizaiadenia alebo inštalácii, ak je to možné,ktoré by bránilo
účinnémuvyčisteniu a dezinfekcii,
3.potom ďalšia aplikácia dezinfekčného prostriedku na minimálnu dobu pôsobenia, aká je
uvedená v odporučaniach v1ýľobcu,
um)ý.vaní pouŽijú kvapaliny aplikované pod tlakom,
kontaminácii už vyčistených častí,

g) ak sa pri

je potľebnézabránit' opätovnej
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h)

D
j)

zanadenia, inštalácie alebo pľedmety, ktoré môžu bý kontaminované je potrebné umť,
dezinfikovať alebo zlikvidovať,
po dezinfekcii je nutné zabräniťopätovnej kontaminácii,
očista a dezinfekcia sa musia zdokumentovať v knihe záznarĺov o chove alebo dopľavnom
pľostriedku a v prípade, ak sa vyŽaduje úradnépovolenie, musí ho potvľdiť úradný veterinárny
1ekár,

k) musí sa vykonať očista a dezinfekcia dopľavných prostľiedkov používaných na

presun

a zamestnancami.

Miestne centrum pľe tlmenie choľôb zakáže vyuŽívanie pôdy alebo pastviny pre hydinu alebo iné vtáctvo
žijirce v zajati v chove' v ktorom bola potvrdeĺá aviáma influenza, ažkým sa nezistí, že všetky prítomné
vírusy AI sa eliminovali alebo deaktivovali.
Ak nemožno akýkoľvek chov alebo časti chovu z akýchkoľvek dôvodov vyčistiťa dezinfikovať, miestne
centrum pre tlmenie chorôb môže zakáĺzať vstup osôb, dopravných prostriedkov, hydiny, iného vtáctva
žijúcehov zajati alebo domácich zvierat z tnedy cicavce alebo akejkoľvek veci do týchto chovov alebo
častítýchto chovov, pričom takýto zákaz zostane vplatnosti najmenej 12 mesiacov alebo do doby, až
kým sa nezistí, že všetky prítomné vírusy AI sa eliminovali alebo deaktivovali.

3.9.

Ďašie opatľenia v ohnisku HPAI

Ak sa v

chove úľadnepotvľdí ohnisko HPAI, na doplnenie opatrení uvedených v bode 2.L a okľem
opatľeníuvedených v bodoch 3.7. až 3.8. miestne centrum pre tlmenie chorôb nariadi tieto opatľenia:
a) zaradiť pod úradný dohľad hydinu vyliahnutu zvajec pozbieraných z chovu počas obdobia medzi
pravdepodobným dňom nákazy vírusom HPAI v chove a uplatnením opatľení naľiadených pri
podozľenía podľa diagnostickej príručkymiestne centrum pre tlmenie chorôb vykoná nasledovné
vyšetľovanie:
o Kontrola pľodukčnýcha zdravotných zäznamov o chove. Uľadný veterinámy lekár musí
zdokumentovať v kontrolnej spľáve údaje o dennej úmľtnosti a údaje o dennom príjme kľmiva
ala|ebo vody, ak sú k dispozícíí,za obdobie začinaj,ĺcejeden týždeípred dátumom začatia
výskýu klinických priznakov HPAI a končiace dátumom kontľoly farmy úradným veterináľnym
lekárom.
o Klinická prehliadkakaŽdej výľobnej jednotky a klinické vyšetrenie hydiny, najmä takej, ktoľá sa
javi chorá alebo ktorá neľastie podľa očakávania.
. Šhndardnévzoľky (v súlade s bodom 2.5. operačného manuálu) sa musia odobrať z hydiny vo
veku od dvoch do tľoch týŽdňov.
o Uradné sledovanie chovu môže bý'zrušenépo klinickom vyšetľeníhydiny staľšejako 21 dni a
v prípade negatívnych výsledkov testovania štandaľdnýchvzoriek.
b) vyhľadaťa zlikvidovať pod úradným dohľadom mäso z hydiny porazenej na bitúnku avajcia
pozbieraĺéz chovu počas obdobia medzi pravdepodobným dňom ĺákazy vírusom HPAI v chove
a uplatnením opatrení nariadených pľi podozrení,
c) zakáže iné vtáctvo žijtrce v zqatí a domáce zvieratá triedy cicavce zaradiť do chovu alebo chov
opustiť bez povolenia miestneho centra pre tlmenie chorôb, okrem domácich zvlerat triedy cicavce,
ktoré majú prístup iba do obytných častípľe ľudí.

3.9.1. opatľenia v kontaktných chovoch
Na základe výsledkov epizootologického šetľeniamiestne centrum pre tlmenie choľôb rozhodne, či chov
moŽno považovaťza kontaktný chov anať'adi, aby sa v kontaktnom chove dodrŽiavali opatrenia v súlade
s bodom l. a2. opeľačnéhomanuálu.
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Na základe výsledkov epizootologického šetrenia a po posúdeníkritériíuvedených v tabuľke č. 1 miestne
centrum pre tlmenie chorôb nariadi v kontaktných chovoch dodatočnéopatrenia podľa bodov 3. t až 3. 8,
operačného manuálu.

Tabul'ka č. 1
Hlavné kritériá a ľizikovéfaktoryo ktoľéje potľebné zváňiť pri ľozhodovaní o usmľtení hydiny
v kontaktných chovoch

Rozhoduiúce kľitéľiá
Za usmľtenie alebo zabitie

Pľoti usmľteniu alebo zabitiu

Klinické pnznaky svedčiace o aviáľnej

Bez klinických pnznakov svedčiacich o aviárnej
influenze v kontaktných chovoch a bez
epidemiologického prepo j enia

Vysoká náchylnosť pľevládajúcich druhov
hydiny

Nízka náchylnosť prevládajúcich druhov hydiny

Presun hydiny alebo iného vtáctva žijúceho
sa potvrdila AI, do kontaktných
chovov po pravdepodobnom čase zavlečenia
vírusu do týchto nakazenÝch chovov

Žiadny zĺámy presun hydiny alebo iného vtáctva
žijúcehov zajati, kde sa potvľdila AI, do
kontaktných chovov po pľavdepodobnom čase
zavlečeniavírusu do týchto nakazeĺých cho vo v

Lokalizácia kontaktných chovov v oblasti
s vysokou hustotou hydiny

Loka|izáciakontaktných chovov v oblasti s nízkou
hustotou hydiny

ochorenie sa vyskyruje uľčitýčas a vírus sa
pravdepodobne rozšírilz chovov, kde sa
potvľdila AI, pred uplatnením opatrení na
eľadikáciu vírusu

ochorenie sa vyskytuje, ale vírus sa ľozšírillen
v obmedzenom rozsahu z chovov, kde sa potvrdila
AI pred uplatnením opatrení na boj proti vírusu

Lokalizáciakontaktných chovov v okruhu do

Lokalizáciakontaktných chovov v okruhu nad 500
m od chovov kde sa AI

influenze v kontaktných chovoch

v zajatí, kde

500 m od chovov kde sa

AI

Kontaktné chovy sú prepojené s viac ako
kde sa AI
a
Epidémia nie je pod kontľolou a počet
chovov kde sa AI

Kontaktné chovy nie sú prepojené s chovmi' kde sa

AI

Epidémia je pod kontľolou

V kontaktných chovoch miestne centrum pľe tlmenie choľôb nariadi, aby sa vzotky odobrali podľa
diagnostickej príručkyz usmľtenej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov iajati s cieľom potvľdiť alebo
vylúčiťvýskyt vírusu HPAI. Postup vyšetľovania je nasledovný:
a) Ak takéto zŕnnamy existujú, kontľola produkčných a zdravotných zázĺamov o chove.
Uradný veterinárny lekáľ musí zdokumentovať v ŕontľolnej správe

z

fatmy údaje o dennej
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úmrtnosti a údaje o dennom príjme krmiva alaleho príjme vody, ak sú k dispozíc7i, za
obdobie začiĺajúcejeden týždeň pľed dátumom kontaktu s lďdľom, u ktoľého je
podozľenie, že je inÍikovaný AI, a končiace dátumom kontľoly chovu úľadným
veteľinárnyľr lekáľom.
b) Klinická prehliadka každej výľobnej jednotky vtátane vyhodnotenia jej klinickej históľie a
klinických vyšetreníhydiny alebo iných vtákov chovaných v zajati, najmä tých, ktoré sa
javia choré.
c) Ak sa vyskýujú klinické pnznaky u hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati alebo ak
sú prítomnénäznaky zvýšenia dennej úmľtnosti (> 3-násobok bežnej úmľtnosti kľdľa)'
poklesu dennej pľodukcie vajec (> 5 %) alebo poklesu denného pľíjmukľmiva ďalebo
vody (> 5 oÁ), zkaždej výrobnej jednotky sa musia okamžite odobľať štandardné vzorky (v
súlade s bodom 2.5. operačného manuálu).
d) Ak nie sú žiadne pnznaky uvedené v písm. b) a c), štandardné vzorky sa musia odobrať 2I
dní po dátume posledného podozrivého kontaktu s infikovaným chovom alebo vtedy, keď
sú hydina alebo ostatné vtáctvo žijúcev zajatí usmrtené.
Vo všetkých chovoch, v ktorých bola usmľtená a zlikvidovaná hydina alebo iné vtáctvo žijice v zajatí,
a v ktorych sa následne potvrdila AI, s budovami a všetkými zaiadeniarri, ktoré môžu bť
kontaminované, adopravnými prostriedkami používanýni na pľesun hydiny, iného vtáctva žijúceho
v zajatí, jatočn;imi telami, mäsom, krmivom, hnojom, kalom, podstielkou a iným materiálom alebo
látkami, ktoľémôŽu bý'kontaminované, miestne centrum pľe tlmenie choľôb nariadi, aby sa postupovalo
podľa bodu 3.8. operačnéhomanuálu.
3.9.1. Vymedzenie ochľannéhopásma a pásma dohl'adu a ďalších pásiem s obmedzeným pohybom

Bezodkladne po potvrdení ohniska AI miestne centrum pľe tlmenie chorôb vymedzí:
- ochľannépásmo v okruhu aspoň 3 km od ohniska,
- pásmo dohl'adu v okruhu aspoň 10 km od ohniska, ktorého súčasťouje aj ochľannépásmo,
- ďalšie pásma s obmedzeným pohybom.
Pri vymedzení ochľanného pásma, pásma dohľadu a ďalších pásiem s obmedzeným pohybom miestne
centrum pre tlmenie choľôb musí zohľadniť epizootologické šetrenie' geogľafickéa administratívne
faktory, umiestnenie a blízkosť chovov a odhadovaný počet hydiny, schému pohybu hydiny a iného
vtáctva žijúcehov zajatí a technické prostriedky kontroly AI.
Miestne centrum pre tlmenie choľôb prijme opatrenia na zabezpečenie pohybu osôb v ochľanných
pásmach, pásmach dohl'adu a v ďalších pásmach s obmedzeným pohybom a to najmä prostredníctvom
varovných oznamov v tlači, rozhlase atelevizii alebo inýn vhodným spôsobom.

3.9,2. opatľenia v ochľannom pásme -

najmenej 3 km

V ochľannom pásme miestne centrum pre tlmenie choľôb naľiadi nasledujúce opatrenia:
a) vykonať bezodkladne súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajati,
b) všetky komerčnéchovy čo najskôr navštíviúľadnýveterinárny lekár a vykoná klinické vyšetrenie
hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajati a ak to je potrebné, odoberie vzorky na laboratórne vyšetrenie
podľa diagnostickej príručky;o návštevách aich výsledkoch vedie úradný veteľinárny lekár záznamy;
nekomerčné chovy úradný veterinárny lekáľ navštívipred zrušením ochranného pásma, ak úradný
veterinámy lekáľ pľehliadne komerčný chov, musia sa vykonať tieto opatrenia:
1. kontrola produkčných a zdravotných záznamov o chove, ak sú prítomnéĺáznaky zvýšenia dennej
úmľtnosti (> 3-násobok bežnej úmrtnosti kĺdľa),poklesu dennej produkcie vajec (> 5 Yo) alebo
poklesu denného pľíjmu krmiva alalebo vody (> 5 yo), z každej výrobnej jednotky sa musia
okamŽite odobrať štandardnévzorky (v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu);
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2. klinická

prehliadka každej vjľobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jej klinickej histórie a
klinických vyšetrení hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, najmä tých, ktoré sa javia

3.

choľé.

ak sa u daných druhov hydiny alebo iných vtákov chovaných v zqati neočakáva, Že sa u nich
jednoznačne prejavia klinické pnznaky choľoby, alebo ak ide o vakcinované vtáky, miestne
centľum pre tlmenie chorôb môŽe rozhodnút' na základe výsledku posúdenia izika o tom, že
štandardné vzorky (v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu) sa musia odobrať z každej
výľobnej jednotky;
4. na základe výsledkov posúdenia ť'zika musí miestne centrum pľe tlmenie chorôb rozhodnút' o
ďalšom úradnom sledovaní foľmou klinických pľehliadok a odberu vzoriek na laboratóme testy v
cielených chovoch, úsekoch alebo chovných druhoch.
b) vykonať dodatočný ďozor na identifikáciu každéhoďalšieho šíľeniaAI v chovo ch nachádzajúcich sa v
ochrannom pásme podľa diagnostickej príručky,
c) pľemiestniť hydinu a iné vtáctvo Žýtrce v zajati dovnútľabudovy a držat' ich tam; ak je to
neuskutočniteľnéalebo ak je ohľozená ich pohoda, sústredia sa na iné miesto v chove tak, aby neboli
v kontakte s inou hydinou alebo in;irĺ vtáctvom žIjircim v zajatí v iných chovoch; pľijmúsa všetky
ĺáležitéopatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne žijúcimvtáctvom,
d) bezodkladne zlikvidovať kaďáv ery,
e) vykonať bezodkladne podľa bodu 3.8' operačného manuálu očistu a dezinfekciu dopravných
prostľiedkov azaiadeni použivaných na presun živej hydiny alebo iného vtäctva žijúcehov zajati,
mäsa, krmiva, hnoja, kalu, podstielky a akéhokol'vek iného materiálu alebo látok, ktoré by moh|i by'
kontaminované,
0 vykonať bezodkladne podl'a bodu 3.8. operačnéhomanuálu očistu a dezinfekciu všetkých častí
dopravných pľostriedkov pouŽívaných zamestnancami alebo inými osobami, ktoré vstúpili do chovov
alebo z nich odišli, a ktoré by mohli bý'kontaminované,
g) žiadna hydina, iné vtáctvo žijirce v zajati ani domáce zvieratá triedy cicavce sa nesmú zarudlť d,o
chovu ani ho bez povolenia miestneho centra pre tlmenie chorôb opustiť; toto obmedzenie sa
nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častípre l'udí, v ktoých
1. nepichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcimvzajatí, a
2. nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorych sa hydina alebo iné vtáctvo žijtlcev zqati ďrži,
h) oznámit' bezodkladne kaŽdú zvýšenúchoľobnosť alebo úmrtnosťalebo významný pokles produkcie
v chove miestnemu centru pre tlmenie chorôb, ktoľépodl'a diagnostickej príručkývykoná
zodpovedajúce vyšetrovanie, nasledovne :
o kontrola pľodukčnýcha zďravotných záznamov chovu, ak sú prítomnénénnaky zvýšenia
dennej úmrtnosti (> 3-násobok beŽnej úmľtnosti kĺdľa), poklesu dennej pľodukcie vájec (>
5 %o) alebo poklesu denného príjmu krmiva a/alebo vody (> 5 ,/o), z každej výrobnej
jednotky sa musia okamžite odobrať štandardnévzorky (v súlade s bodom 2.5. ópeiačnéhó
manuálu);
o klinická pľehliadka každej vyrobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jej klinickej histórie a
klinických vyšetreníhydiny alebo iných vtákov chovaných v zajati, ňajmä týcĹ, ktoľésa
javia choré;
i) dodržiavať príslušnéopatrenia biologickej bezpečnosti na zabränenie šíľeniaAI každej osobe, ktoľá
do chovov vstúpi alebo odíde z chovov,
j) vlastníci hydiny a iného vtáctva Žijúceho v zajati sú povinní viesť záznamv o všetkých osobách, ktoľé
navštívili chovy okĺem obytných pľiestorov, ana požiadanie ich musia sprístupnť;takéto záznarny
vlastníci nevedú, ak ide najmä o návštevníkov chovov v zoologických zittraai* a parkoch s voľne
Žijúcimi zvieratami, a ak nemajú prístup do oblastí, v ktorých sa vtáctvo chová,
k) zákaz vyváŽania alebo ľozhadzovania pouŽitého odpadu, hnoja alebo kalu z chovov v ochľanných
pásmach; presun hnoja alebo kalu z chovov, v ktorých sa vykonali opatrenia biologickej bezpečnosti
do určených zariadeni na spľacovanie alebo na prechodné uskladnenie pred následným"spľaôovaním
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môže miestne centrum pre tlmenie choľôb povoliť takým spôsobom, aby sa vírus AI zničil v súlade
s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 177412002,
l) zákaz konania vel'trhov, trhov, prehliadok alebo iného zltromaždenia hydiny alebo iného vtáctva
žijúcehov zajatí,
m) zákaz vypúšťaniahydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati na zazverenie lovnou zvetou),
n) zákaz pľesunu a cestnej pfepravy z chovov okrem súkľomných prístupových komunikácií, alebo
pľepravy hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, mládok, jednodňových kurčiat, vajec a kadáveľov
vlakom, pričom tento zákaz sa nevzťahuje na prepľavu po cestných komunikáciách alebo že(eznici cez
ochranné pásmo bezvyk|ádky alebo zastavenia,
o) zákaz prepravy hydinoveho mäsa z bitúnkov, hydinárskych závodov a chladiarenských priestorov
okľem
1. mása z hydiny, ktoľépocháďzalo zoblasti mimo ochľanných pásiem, auskladňovalo sa
a pľepravovalo oddelene od hydinového mäsa z ochranných pásiem, alebo
2. hydinového mäsa, ktoré sa produkovalo aspoň 2I dni pred odhadovaným dňom najskoľšej nétkazy
vchove vochľannom pásme, aktoré bolo vyrobené, uskladňované a prepravované oddelene od
hydinového mäsa, prldukovaného po tomto dátume,

3. prepľavy po cestných komunikáciách alebo že|eznícicez ochľannépásmo bez vykládky
a zastavenia.

3.9.3. Tľvanie opatľenív ochrannom

pásme

opatrenia v ochrannom pásme trvajú 2I dni po vykonaní mechanickej očisty a dezinfekcie v infikovanom
chove. Pľed zrušenímtýchto opatrení všetky komerčné chovy hydiny nachádzajtlce sa v ochľannom
pásme musia byt' prehliadnuté úradnýn veterinárnym lekáľom a všetky kontroly, klinické prehliadky a
laboratóľne testy, ktoľésa vykonali v priebehu trvania opatrení v ochrannom pásme majú negatívne
výsledky. Všetky identifikované nekomeľčnéchovy v ochľannom pásme boli prehliadnuté úľadným
veterinárn;rm lekárom a ani klinické vyšetrenie, ani výsledky žiadnych vykonaných laboratórnych testov
neviedli k podozreniu na infikovanie vírusom AI.
Pásmo zostane súčasťoupásma dohľadu a bude podrobované kontrolám, kj/m tieto nebudú zrušené.

3.9,4.

Opatľenia v pásme dohloadu - najmenej 10 km

V ochľannom pásme miestne centrum pre tlmenie chorôb nariadi nasledujúce opatrenia:
a) bezodkladne vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajati,
b) zákaz pohybu hydiny, mládok, jednodňových kurčiat, vajec v rámci pásma dohľadu, ak ho nepovolí

c)

miestne centrum pre tlmenie choľôb, ktorá nariadi uplatňovanie vhodných opatrení biologickej
bezpečnosti na zabránenie šíreniaAI; tento zikaz sa rLevzťahuje na prepravtr po cestných
komunikáciách alebo železnícícez pásmo dohľadu bez vykládky alebo zastavenia,
zékaz premiestňovania hydiny, mládok, jednodňových kurčiat a vajec do chovov, na bitúnky, do
baliacich stredísk alebo zanadení na výobu vaječných vyľobkov nacháďzajilcich sa mimo pásma
dohľadu; miestne centrum pre tlmenie chorôb môŽe povoliť pľiamy presun
1. hydiny nazabitie na určený bitúnok na účelyokamžitého zabítia podľa $ 15 ods. 1 písm. a)
nariadenia vlády č' 36712007 Z. z.,
2. hydiny z oblasti mimo ochľanného pásma a pásma dohľadu na okamžítézabitie do uľčeného
bitúnku v pásme dohľadu a následný presun mäsa získaného z tejto hydiny,
3. mládok do chovu v Slovenskej republike, v ktoľom nie je žiadna iná hydina; tento chov bude po
privezení mládok pod úradn;ým dozorom a mládky zostanú v cieľovom chove aspoň 2I ďni,
4. jednodňových kurčiat
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4a. do chovu alebo jeho haly v Slovenskej republike za predpokladu, že sa uplatňujú vhodné
opatrenia biologickej bezpečnosti a že chov bude po presune pod úľadnýmdozorom a
jednodňovékarčatá zostanú v cieľovom chove aspoň 2l dní, alebo

4b. ak boli vyliahnuté z násadových vajec pocháďzajúcich

z hydinových chovov mimo
ochľanného pásma a pásma dohľadu do iného chovu za pľedpok|adu, že liaheň, ktorá ich
odoslala, môže svojou logistikou a pľacovnými podmienkami, ktoré ľešpektujúbiologickú
bezpečnosť zabezpečiť,aby nedošlo ku kontaktu medzi t;imito vajcami a in;ými násadovými
vajcami alebo jednodňovými kuľčatamipocháďzajucimi zhydinových chovov v týchto
pásmach, ktoľých zdravotný stav je pľeto odlišný;
5. násadových vajec do uľčenejliahne nachádzajtĺcej sa v pásme dohl'adu alebo mimo neho; vajcia
a ich obaly sa pľed odoslaním vydezinfikujú a musí sa zabezpeéit'možnosto ich spätného
vysledovania,

6.

konzumných vajec do určenéhobaliaceho strediska Za pľedpokladu, že sa balia do
jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoľé
vyžaduje miestne centrum pre tlmenie chorôb,
7. vajec do zaiadenia na výľobu vaječných vyrobkov, ktoré sa nachádza v pásme dohľadu alebo
mimo neho,
8. vajec na likvidáciu,
d) dodržiavaťpríslušnéopatľenia biologickej bezpečnosti zameľanéna zabránenie šírenia AI, každej
osobe, ktoľá vstúpi do chow v pásme dohľadu alebo ho opustí,
e) bezodkladne vyčistiťavydezínťlkovaťpodľa bodu 3.8 operačnéhomanuálu dopravné prostriedky a
zaiadenia použiténa presun živej hydiny alebo iného vtácJva Žijúceho v zajati, krmiva, hnoja, kalu
a podstielky a všetkéhomateriálu alebo látok, ktoré môŽu bý'kontaminované,
0 žiadna hydina, iné vtáctvo žLjúcev zajati alebo domáce zvieratá triedy cicavce sa nesmú zaraďiť do
chow hydiny ani ho bez povolenia miestneho centľa pľe tlmenie chorôb opustiť; toto obmedzenie
sa nevzťahuje na cicavce, ktoľémajú pľístup iba do obýných častípľe l'udí, v ktoľých
1. nepichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcimv zajati a
2. nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúcev zajati
drži,
g) bezodkladne oznéĺmit'každúzvýšenú chorobnosť alebo úmrtnosť alebo významný pokles produkcie
v chove, aby miestne centrum pre tlmenie choľôb podľa diagnostickej príručkyvykonalo

h)

zodpovedajúce vyšetrovanie, nasledovne:
o kontrola produkčných a zdravotných zénnamov chovu;
o klinická prehliadka každej v1ýrobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jej klinickej histórie a
klinických vyšetrení hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, najmä tých' ktoré sa javia
choré.
o štandardnévzorky (v súlade s bodom 2.5. operačného manuálu) musia byt' odobľatézkaŽd,ej
výrobnej jednotky.
zákazvyvážať alebo rozhadzovať použitý odpad, hnoj alebo kal z chovov v pásme dohľadu; pľesun
hnoja alebo kalu z chovov, v ktorých sa vykonali opatrenia biologickej bezpečnosti do ur8ených
zanadeni na spracovanie alebo na pľechodné uskladnenie pľed následn;iĺn spracovaním môže

miestne centrum pre tlmenie chorôb povoliť takým spôsobom, aby

i)
j)

sa vírus AI zničil

podľa naľiadenia Euľópskeho Parlamentu a Rady č' 1069/2009,
zákaz konania veľtľhov, trhov, prehliadok alebo iného zhromaždenia hydiny alebo iného vtáctva
Žijúceho v zajatí,
zákaz vypúšťaniahydiny alebo iného vtäctva žijúcehov zajati na zazverenie lovnou zveľou.

3.9.5. Tľvanie opatľenív pásme dohloadu
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opatľenia v pásme dohľadu trvajú minimálne 30 dní po vykonaní mechanickej očisty a dezinfekcie
v infikovanom chove.
Keď sa opatrenia zrušia, tie isté osoby a organizácie, ktoré boli upovedomené pľi potvľdení výskýu
ochoľenia apnnar"ladení opatľeníbudú upovedomené o ich zrušení.

3.9.6. Ďašiepozoľovanie(suľveillance)
Ak existuje dostatok dôkazov o tom, Že choroba mohla bý'prenesená do chovu s potvrdeným výskýom
AI z iného chovu, a to akýmkol'vek spôsobom' tieto ďalšie chovy budú dané pod úľadnýdozor a budú

nariadené príslušnéopatrenia.
Ak bol v chove nariadený úradný dozor, miestne centrum pre tlmenie chorôb zakžĺžeodsun hydiny z
chovu, ak nejde o priamy prevoz na bitúnok pod úľadným dozorom na účelyjej okamžitéhozabitia. Pľed
vydaním takéhoto ľozhodnutia úľadnýveterináľny lekár musí vykonať klinické vyšetrenie všetkej hydiny,
ktoré vylúčipľítomnosťAI v chove. obmedzenie presunov uvedené v tomto odseku sa nariadi na dobu 21
dní, počínajúcposledným dňom možnej kontaminácie.

3.9.7. Naľiadenie ochľanných opatrení v prípade výskytu
(Rozhodnutie Komisi e č. 20061 41 s/ES)

HPAI podtypu H5N1 u

hydiny

V

prípade výskýu HPAI u hydiny na uzemi Slovenskej republiky spôsobenej vysoko patogénnym
chľípkovýmvírusom A podtypu H5, v prípade ktorého existuje podozrenie na neuľaminídazu typu Nl
alebo sa potvrdilo (,,výský ohniska"), že ide o neuľaminidázu typu Nl náľodné centrum pre tlmenie
choľôb v úzkej spolupľáci s Európskou Komisiou určívysokoľizikové a nízkoiz1kové oblasti Slovenskej
republiky, ktoré by mali byt oddelené od časti itzemia bez výskýu ochorenia, aby sa zabránĹlo rozšíľeniu
AI do oblastí Spoločenstvabez výskýu tohto ochorenia prostredníctvom presunov hydiny, iného vtáctva
Žijúceho v zajatí alebo výľobkov z nich.

Vysokoľiziková oblast' (,,oblast' A") pozostáva z ochľanného pásma a pásma dohl'adu ziadených v
súlade s nariadením vlády č,.3671200'ĺZ. z.

Nízkoľiziková oblast' (,,oblast' B") môŽe zahŕňaťvšetky časti pásma s obmedzeným pohybom
stanovenej v súlade snariadením vlády č.36712007 Z. z., a ktoľá oddeľuje oblasť A od oblasti bez
výskýu ochoľenia,

ak je takáto oblasť vynredzená, alebo od susediacich krajín.

Pri zľiadení oblasti A a B tľeba zohľadniť geogľafické, administratívne' ekologické a epizootologické
faktory súvisiace s AI. Národné centrum pľe tlmenie choľôb tieto oblasti oznámí Európskej Komisii,

ostatným členským štátom a v prípade potreby aj verejnosti.
Ak sa potvľdíneuľaminidázaíného typu ako Nl, tak národné centrum pľe tlmenie choľôb zrušíopatľenia,
ktoľé prijal v súvislosti s príslušnýmioblasťami a informuje o tom Európsku Komisiu a ostatné členské
štáty.
Ak sa u hydiny potvľdí prítomnosť vysoko patogénneho chrípkovéhovírusu A podtypu H5N1, tak
náľodnécentrum pľe tlmenie choľôb:
a) informuje Euľópsku Komisiu a ostatné členskéštáty,
b) uplatňuje zákazy uvedené v článku 5 rozhodnutia Komisie č.2006l4I5lES:
i) najmenej 2I dni, ak ide o ochľanné pásmo a 30 dní, ak ide o pásmo dohľadu, odo dňa ukončenia
predbežnéhočistenia a dezinfekcie poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa vyskylo ohnisko
ochorenia
ii) až dovtedy' kým je to potrebne vzhľadom na geografické, administľatívne,ekologické a
epizootické faktory súvisiace s AI, alebo
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iii) do dátumu, ktoré určíEurópska Komisia nazák|ade aktuálnej ĺákazovej situácii,
poskytuje
c)
Euľópskej Komisii a ostatným člensk:im štátom informácie o akomkoľvek vývoji v
súvislosti s oblasťami A a B.
okľem obmedzení presunov hydiny, iných vtákov chovaných v zqati, ich násadových vajec a qýľobkov z
takýchto vtákov podľa nariadenia vlády č,. 36112007 Z. z., ktoré sa vzťahujil na poľnohospodáľske
podniky v ochranných pásmach, pásmach dohľadu a v ďalších pásmach s obmedzeným pohybom,
miestne centrum pľe tlmenie chorôb zabezpečí, aby
a) živähydina iné vtáky chované v zajati okrem vtákov chovaných ako spoločenskézvieratá
(v súlade s nariadením č' 99812003) a vtákov určených pre schválene zaiadenia, inštitúty
alebo strediská (v súlade so smemicou Rady č' 92l65lEHS) ako aj násadové vajcia hydiny,
iných vtákov chovaných v zajati a voľne Ž1úcej pematej zveľi okľem vtákov chovaných
ako spoločenskézvieratá avtákov určených pre schválené zaiadenia, inštitúty alebo
strediská neboli odosielané z oblasti B do ostatnej časti územia Slovenskej republiky, ak je
taká oblasť vymedzená, alebo do iných členských štátov alebo tretích kľajín;
b) výľobky z voľne žIjúcejpernatej zveri určenéna l'udskú spotrebu neboli odosielané z
oblastí A a B do ostatnej časti územia Slovenskej republiky, ak je taká oblasť vymedzená,
alebo do iných členských štátov a tretích kľajín;
c) vedľajšie živočíšnepľodukty úplne alebo čiastočnevyrobené z vtáčích druhov z oblastí A
a B neboli v zmysle ustanovení nariadenia (ES) č. 106912009 prepľavované medzi
oblast'ami A a B alebo odosielané z týchto oblastí do ostatnej časti územia Slovenskej
republiky, ak je taká oblasť vymedzenä, alebo do iných členských štátov a tretích kĺajín;
d) hydina alebo iné vtáky chované v zqati neboli zhromažďované v rámci oblasti B na
zhromaždeniach, ako sú veľtľhy, trhy alebo výstavách.

Cieľom týchto opatľeníje posilnenie miestnych opatrení na kontrolu choľoby, regionalizácia Slovenskej
republiky prostredníctvom oddelenia postihnutej časti jej tnemia od časti uzemiabez výskýu ochorenia a
opätovné ubezpečenie hydinárskeho odvetvia a obchodných paľtnerov o bezpečnosti výrobkov
odosielaných z oblastí Slovenskej republiky bez rnýskýu AI.
4. Potvľdenie pľítomnosti nízkopatogénnej foľmy aviárnej influenzy

4.t.
Ak

a)

(LPAI)

Naľiadenie opatrení v chove

sa potvrdí výský

LPAI, miestne centrum pľe tlmenie chorôb nariadi v chove nasledovné opatľenia:
vykonat' pod úradným dohľadom usmrtenie alebo zabitie všetkej hydiny v chove a všetkého iného
vtáctva Žijúceho v zajati, u ktorých bola potvrdená LPAI; usmľtenie a|ebo zabttie sa môŽe rozšíľit'
na iné vtáctvo žijuce v zajati v chove na zŕl<lade posúdenia nzika, ktoré pľedstavuje v súvislosti s
ďalším šíľenímAI a na iné chovy, ktoré možno na zéklad,e epizootologĺóteho šetienia považovať
za kontaktné chovy; pred usmrtením alebo zabitim nesmie byt do chovu zaraďená žiadna hydina
alebo iné vtáctvo žij:úcev zajati a ani ho opustiť, ak to nebude povolené miestnym centroÁ pre
tlmenie choľôb,
Usmrtenie alebo zabitie sa vykoná na zák|ade ľozhodnutia miestneho centľa pre tlmenie chorôb po
posúdení izika šírenia LPAI buď bezodkladne na mieste na určenom bitúnku.
Ak sa usmrtenie alebo zabitie vykonáva zabítim na bitúnku, hydina podlieha ďalšiemu dozoru
a vykonajú sa vyšetľenia podľa diagnostickej príručky,nasledovne:
- kontrola produkčných a zdravotných zéanamov chovu;
- klinická prehliadka každej v]fľobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jeho klinického
priebehu a klinických vyšetľeníhydiny alebo iného vtáctvažijúceho v zajití;
- štandaľdnévzorky (v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu) sa musia odobľaťz vtéi<ov
z každej výrobnej jednotky, ktoré sa maju zaslat' na bitúnok menej ako 48 hodín pred
odsunom hydiny.
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Zabitie na určenom bitúnku možno uskutočniť'ak
- hydina sa zasiela z chovu priamo na určený bitúnok,
- každil zásielku pred odoslanim zapečatí'úradnýveteľinárny lekár zodpovedný za chov
alebo sa Zapečatípod jeho dohľadom,
- každá zásielka zostávazapečatenápočas celého presunu na určený bitúnok,
- sa dodržiavajíďalšie opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré miestne centrum pre
tlmenie chorôb vyžaduje,
- ľegionálna veterinárna apotravinová správa v spôsobnosti ktorej sa určený bitunok
ĺachádza,je oboznámená a súhlasís prijatím hydiny,
- dopravné pľostriedky a zaiadenía použiténa presun živej hydiny a všetkého materiálu
alebo látok, ktoré môŽu bý'kontaminované sa bezodkladne po kontaminácii vyčistia a
vydezinfikujú podľa bodu 3.8. operačného manuálu,
- vedľajšieprodukty z takejto hydiny na bitúnku sa zlikvidujú.
b) zlikvidovať pod úradn1ým dohľadom kadáveľy a násadové vajcia v chove,
c) násadové vajcia pozbierané z chovu počas obdobia medzí pravdepodobným prenosom LPAI do
chovu a prijatím opatľení,ak je to možné,spätne sa identifikujú a pod úľadnýmdohľadom
vyliahnu,
d) hydina, ktorá sa už vyliahla z vajec pozbieraných z chovu počas obdobia medzi pľavdepodobnym
prenosom LPAI do chovu a prijatím opatľeníbude, ak je to možné,pod úľadným dozoľom a podľa
diagnostickej príručkysa vykoná vyšetrovanie, nasledovne:
- Kontľola pľodukčnýcha zdravotných záznamov chovu;
- Klinická prehliadka každej vyrobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jeho klinického
priebehu a klinických vyšetľeníhydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati;
- Standaľdnévzoľky (v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu) sa musia odobľať zkaždej
výrobnej jednotky;
e) vajcia pľítomnév chove a ďalej získané v chove pred usmrtením alebo zabitimhydiny alebo iného
vtáctva žijúcehov zajatí, sa prepravi a za predpokladu, že nebezpečenstvo ďalšieho šíreniaLPAI je
minimálne
1. do baliaceho strediska určenéhomiestnym centrom pre tlmenie choľôb za pľedpokladu, že sa
balia do jednorazových obalov aže sauplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré
regionálna veterinárna a potravinová správa vyžaduje,
2. do zaľiadenia na vyrobu vaječných vyrobkov, alebo
3. na likvidáciu,
podľa pokynov úradnéhoveterináľneho lekáľa alebo zlikvidovať kuŽdý materiál alebo látku,
upľaviť
0
ktoré môžu bý' kontaminované,
g) vyčistiťavydezinfikovať podľa bodu 3.8. operačnéhomanuálu hnoj, kal a podstielku, ktoré môŽu
byť kontaminované,
h) bezodkladne po usmrtení alebo zabíti vyčistiťavydeziĺťlkovaťpodl'a bodu 3.8. operačného
manuálu budovy používanépľe hydinu alebo ine vtáctvo Žijice v zajati, zaiadenia, ktoľémôŽu bý
kontaminované, dopravné prostriedky použiténa presun kadáverov' krmiva, hnoja, kalu a
podstielky, a iné materiály alebo látky, ktoré môžu bý'kontaminované,
i) domáce zvieratá tľiedy cicavce sa nesmú zaradiť do chovu ani ho bez povolenia miestneho centra
pre tlmenie chorôb opustiť; toto obmedzenie sa nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do
obytných častípre ľudí,v ktorých
1. nepichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo in;ýĺm vtáctvom žijúcimv zajatí, a
2. nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorých sa takáto chovaná hydina alebo iné vtáctvo
žijice v zajati dtži.
4.2. Yymedzenie pásiem s obmedzeným pohybom pľi vyskyte LPAI a opatľenia, ktoľésa majú
v nich uplatnit'
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Bezodkladne po výskyte LPAI miestne centrum pľe tlmenie choľôb vymedzi pásmo s obmedzeným
pohybom s polomerom najmenej jeden kilometer okolo chovu a nariadi v tomto pásme tieto opatľenia:
a) vykonať súpis všetkých komeľčnýchchovov hydiny a iného vtáctva žijúcehov zqatí,
b) vykonať kontroly v komerčných chovoch hydiny a iného vtáctva Žijúceho v zajati, nasledovne:
- Kontrola produkčných a zdravotných záznamov chovu.
- Klinická prehliadka kaŽdej výrobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jej klinickej histórie a
klinických vyšetľeníhydiny alebo iných vtákov chovaných v zajati, najmä tých, ktoré sa javia

-

choré.

Štandaľdnévzorky (podľa bodu 2.5. operačnéhomanuálu) musia bý' odobľaté z každej
výrobnej jednotky.
- Na základe výsledkov posúdenia ť'lzikamusímiestne centrum pre tlmenie chorôb rozhodnút'o
ďalšom úradnom sledovaní formou klinických prehliadok a odberu vzoľiek na laboľatórne
testy v cielených chovoch, častiach alebo vjľobných druhoch.
b) schváliť a kontrolovať kďŽdý pohyb hydiny, iného vtáctva Žijúceho v zajati, mládok, jednodňových
kurčiat a vajec v rámci pásma s obmedzen;im pohybom alebo do neho; toto obmedzenie sa
nevzt'ahuje na prepravu po cestných komunikáciách alebo železnici cez pásmo s obmedzeným
pohybom bez vykládky alebo zastavenia,
c) zákaz pohybu hydiny, iného vtáctva Žijúceho v zajati, mládok, jednodňových kurčiat a vajec von Z
pásma s obmedzen1ým pohybom, ak miestne centrum pľe tlmenie chorôb nepovolí priamy presun
1. hydiny nazabitie na bitúnku v Slovenskej republike,
2. živej hydiny do chovu alebo jeho haly v Slovenskej republike, v ktorom nie je žiadna iná
hydina, pričom žíváhyďiĺatamzostane2I dni a chov je po pľivezení pod úľadnýndozorom,
3. jednodňových kurčiat
3a. do chovu alebo jeho haly v Slovenskej republike; jednodňové kurčatá tam zostanú 2I dní a
chov je po pľivezení pod úľadn;iľndozorom, alebo
3b. vyliahnutých z vajec pochádzajúcich z chovov hydiny mimo pásma s obmedzeným
pohybom do iného chovu za predpokladu, že liaheň dokáže svojou logistikou a
pracovnými podmienkami biologickej bezpečnosti zabezpečiť,aby nedošlo k Žiadnemu
kontaktu s násadovými vajcami alebo jednodňoqými kurčatami pochádzajircimi z
hydinových chovov v pásme s obmedzeným pohybom a ktorých zdravotný stav je pľeto
odlišný,
4. násadových vajec do určenej liahne; vajcia a ich obaly sa pľed odoslaním vydezinfikujú a musí
sa zabezpečiťmožnosť ich spätného vysledovania,
5. konzumných vajec do uľčenéhobaliaceho strediska za predpokladu, že sa balia do
jednorazových obalov a že sauplatňujú všetky opatľenia biologickej bezpečnosti, ktoľémiestne
centrum pľe tlmenie chorôb vyžaduje,
6, vajec do akýchkoľvekzaiadení na vyrobu vaječných vyľobkov,
7. vajec na likvidáciu,
d) zlikvidovaťkadávery,
e) dodržiavaťopatrenia biologickej bezpečnosti zameruné na zabránenie šíľeniaAI každej osobe,
ktorá vstúpi do chovu v pásme s obmedzeným pohybom alebo ho opustí,
0 bezodkladne vyčistit' avydezinfikovať podľa bodu 3.8. operačného manuálu dopravné prostriedky a
zaiadenia pouŽité na presun živej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati,I<rmivá, hnoia, kalu
a podstielky amatenálu alebo látok, ktoré môŽu bý kontaminované,
g) žiadna hydina, iné vtáctvo žIj:úcev zajati alebo domáce zvieratátriedy cicavce nesmú bý zaradené
do chovu hydiny, ani ho bez povolenia miestneho centra pre ilmenie chorôb opustit'; toto
obmedzenie sa nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do obýných častípre ľudí,v ktoiých
1. nepichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo in;im v zajatizĺiĺcim vtáctvom,
2. nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktoľých sa takáto chovaná hydiňa alebo iné vtáctvo
žijirce v zajati drži,
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h) zákaz vyvážať alebo ľozhadzovať použitý odpad, hnoj

D
j)

alebo kal, ak ho nepovolí miestne centrum
pre tlmenie choľôb; presun hnoja alebo kalu moŽno povoliť pri vykonaní opatľení biologickej
bezpečnosti z chovu nachádzajiceho sa v pásme s obmedzeným pohybom do uľčenéhozať'adenia
na spracovanie alebo predbežné uskladnenie hnoja pred jeho následn;ým spracovaním takým
spôsobom, aby sa vírus AI znĺčilpodľa nariadenia (ES) č. 106912009,
zŕkazkonania veľtrhov' tľhov, pľehliadok alebo iného zhromaŽdenia hydiny alebo iného vtáctva
žijúcehov zqati,
zžkaz vypúšťaniahydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatinazazverenie lovnou Zverou.

4.3.

Trvanie opatľení

opatľenia v pásmach s obmedzeným pohybom sa uplatňujú, môžu bý' zrušenénajskôľ 2| dní po
dátume pľedbežnej očisty a dezinfekcie infikovaných chovov v súlade s bodom 3.8. operačného
manuálu po depopulácii chovu alebo najskôr 42 dni po dátume potvľdenia LPAI za pľedpokladu, že:
a) všetky komerčnéchovy v pásme s obmedzeným pohybom boli prehliadnuté úradným
veterinárnym lekárom a boli vykonané všetky laboľatóľne testy štandardných vzoriek (v
súlade s bodom 2.5. operačného manuálu) a vzoriek z aspoň 5 chorých, mŕtvych alebo na
bitúnku porazených vtákov s patologickýminálezmi a ich výsledky sú k dispozícii;
b) sú k dispozícii výsledky všetkých ďalších klinických pľehliadok a laboratórnych testov,
ktoré môžu zalĺŕÍruťnekomerčnéchovy, s ciel'om stanoviť iziko šírenia LPAI;

c)

miestne centrum pre tlmenie choľôb je na základe výsledku posúdeniaizika, beruc do
úvahy epidemiologickú situáciu a výsledky laboľatómych testov uvedených v písm. a) a
b), presvedčený že rizíko šíreniaLPAI je zanedbateľné; z takéhoto posúdenia je možno
usúdiť,že v pipade pozitívnych sérologických nálezov a negatívnych viľologických
náIezov môžu bý' obmedzenia zrušené.
opatrenia v pásmach s obmedzeným pohybom sa uplatňujú akúkoľvekinú dobu azapodmíenok, ktoré
budú ustanovené v prijatom právne záväznom akte Spoločenstva.

5.

opatľenia na zabránenie šíľeniuvíľusov AI vtáčieho pôvodu na iné druhy

5.1.

Podozľenie a potvľdenie výskytu víľusu AI u ošípaných

Pľi podozrení na výskyt AI v akomkoľvek chove (miešané chovy) miestne centrum pre tlmenie chorôb
nariadi, aby sa podľa diagnostickej príručkyvykonali príslušnélaboratórne testy na ošípanýchv chove
s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť
vírus AI, pričom zvieratá nesmú opustiť chov skôr, ako budú výsledky
testov k dispozícii.
Ak laboľatóľne testy potvrdia pozitívne náLezy vírusu AI u ošípaných,môže miestne centrum pre tlmenie
chorôb povoliť presun týchto ošípaných do iných chovov alebo na určenébitunky za predpokladu, že
následné testy ukáŽu, že nziko šíľeniaAI je zanedbateľnékvôli detekcii postvakcinačných protilátok.

Ak laboľatóľne testy potvrdia vélžneohľozenie zdravia, miestne centrum pre tlmenie chorôb nariadi, aby
boli ošípanéčo najskôr usmrtené pod úľadnyrndohľadom takým spôsobom, aby sa zabränilo šíľeniu
vírusu AI najmä počas prepravy.
Miestne centrum pľe tlmenie chorôb môŽe po potvľdení výskýu AI v akomkoľvek chove ana základe
posúdenia nzika vykonat'príslušnélaboratórne testy podľa diagnostickej pľíručkyna všetkých ostatných
cicavcoch v chove ataktiež v kontaktných chovoch.
5.2. Vzoľky na izoláciu víľusu
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Infekcie ošípaných vírusom AI sú zvyčajne obmedzené na dýchacie cesty a vzorkami musia byť tkaniváz
dýchacích ciest a pľípadne oľofaľyngálne alebo nazáIne výeľy, prednostne odobraté od ošípaných,ktoré
vykazujil pnznaky tej to choľoby.

5.3.

Odbeľ vzoriek od ošípaných

Najmä na farmách, ktoľéchovajú aj ošípanéaj hydinu, buď spolu alebo v samostatných domoch, sú
ošípanéohrozené infikovaním vírusom AI priamo alebo nepriamo kontaktom s hydinou alebo vyrobkami
zhydiny. S cieľom vylúčiťtakúto infekciu sa musia odobľať orofaryngeálne alebo nazälne vytery spolu
so vzorkami krvi (Vzorky sa musia ziskať od ošípaných,ktoré vykazujú klinické piznaky choroby, ak
však nevykazujú žiadĺeklinické prízĺaky,vzorky sa môžu odobrat' náhodne zo všetkých častíchovu),
v súlade s nasledovným postupom:
Ak úradný veterinámy lekár pľehliadne chov, v ktorom sa zdržiavajúošípané,po potvrdení vírusu AI,
musia sa vykonať tieto opatrenia:
a) Ak takéto záznarrly existujú, kontľola produkčných a zdravotných zŕnnamov o chove.
b) Klinická pľehliadka každej výrobnej jednotky vrátane vyhodnotenia jej klinického priebehu a
klinických vyšetrení ošípaných, najmä tých, ktoré sa javia choré.
c) odber nosných/orofaryngeálnych výeľov aspoň od 60 kusov ošípanýchz každej výľobnej jednotky
alebo od všetkých ošípaných'ak je vo výľobnej jednotke prítomných menej ako 60 ošípaných. Vzoľky
sa musia odobľať pred dňom alebo v deň, keď bude infikovaná hydina alebo iné vtáky žijúcev zajati
zabíté.Musí sa odobrať najmenej 60 vzoriek kľvi od ošípaných, dva až štyri týždne po dátume zabitia
hydiny. Yzorky musia bý' odobraté takým spôsobom, aby sa ziska|a aspoň jedna vzorka zkaždej zo

skupín ošípaných, ktoľésú vzäjomne v priamom kontakte.
d) Premiestnenie ošípanýchdo iných chovov moŽno povoliť, ak aspoň 60 ĺazá|nych/orofaryngeálnych
vyterov a 60 vzoiek krvi od ošípanýchz každej v1ýľobnej jednotky 14 dni po dátume pozitívnych
nálezov na prítomnosť AI poskytlo negatívne výsledky.
Premiestnenie ošípanýchna bitúnok možno povoliť, ak aspoň 60 nazálnych/orofaľyngeálnych výIercv z
každej vjľobnej jednotky 14 dni po dátume pozitívnych ná|ezov na prítomnosťAI poskýlo negatívne
výs1edky.
e) Dva ažštyľitýždnepozabiti hydiny infikovanej AI sa musí od ošípanýchodobľať najmenej 60 vzoriek
krvi takým spôsobom, aby aspoň niektoľé vzorky boli získanézo skupín ošípaných, ktoľésú v
priamom vzájomnom kontakte. Vzorky sa musia testovať testom HI s použitímvírusu získaneho z
ohniska hydiny. Yzorky tak z akitnej, ako aj rekonvalescentnej fázy sa musia testovať v rámci toho
istého testu. Pozitívne vzorky sa môŽu potvrdiť s pouŽitím analýzy neutralizácie vírusu ďa|ebo
analýzou Western blot.
Ak je výsledok testu ktorejkoľvek z týchto vzoľiek pozitivny, musí sa vykonat' epizootologické šetrenie
všetkých fariem ošípaných, ktoľésa nachádzajú v ochľannom pásme bez ohľadu na to, či id; ďebo nejde
o zmiešaný typ chovu.

5,4.

Vírusy AI u ostatných cicavcov iných ako ošípané

V

prípade, že iradný veterinámy lekáľ má podozrenie, že iné domáce cicavce v chovoch, najmä tie s
identifikovanou vnímavost'ou infekcií subtypmi H5 a H7 vírusov AI, mohli byt'v kontakte s indkovanou
hydinou alebo s in1imi vtákmi Žijúcimi v zajati, musia sa odobľať vzorky na laboratórne testy.
So špecifick1im odkazom na HPAI podtypu H5N1, pokiaľ ide o testovanie mačiek' sa musí dodtŽiavat'
nasledovné:
Väčšiepatologické lézie súvisiace s vírusovou ľeplikáciou sa koncentrujú v pľúcacha v pečeni, preto
musia bý vzorky na virologické vyšetrenia, pokiaľ moŽno' odobraté ztýchto orgánov uhynutých zvierat.
U živých zvierat sa musia na detekciu vírusu odobrať, pokial' moŽno' tracheálnelorofaľyngeálne výery.
okľem toho sa môžu samostatne odobrať fekálne vyteľy.
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6

Obnova chovu

6.1.

časovéplánovanie obnovy chovu

opätovná obnova populácie vkomerčných chovoch hydiny sa uskutočnínajskôr
konečnej očisty a dezinfekcie infikovaného chovu.

6,2.

2I

dni od ukončenia

Metódy obnovy chovu

Do 2I dní od opätovnej obnovy populácie v komerčných chovoch hydiny miestne centrum pre tlmenre
chorôb nariadi tieto opatrenia:
a) úradný veterinárny lekár vykoná aspoň jedno klinické vyšetľenie hydiny čo najbližšie ku koncu
21 dňového obdobia, klinická prehliadka sa výoná v každej výĺobnej jednotke :ľĺá.ŕranevyhodnotenia
jej klinickej histórie a klinických vyšetľeníhydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí, najmä tých,
ktoré sa javia choré, zárovei sa kontrolujú aj produkčnéazdravotné záznalrly chovu;
b) podľa diagnostickej príručkysa vykonajú laboratórne testy, nasledovne:
o
Namiesto štandaľdných vzoriek sa musia zkažďej výrobnej jednotky odobľať tieto vzorky:
- najmenej 20 vzoiek krvi, hneď ako bude hydina zarudená do chovu, okľem jednodňových
kurčiat; ak to pripadá do úvahy, takyto odbeľ vzoľiek sa môže vykonať v chove pôvodu
hydiny pred jej pľemiestnením do chovu určenéhona opätovnúobnovu populácie;
- vzorky mŕtvej hydiny alebo výery odobľaté z ich kadáverov z maximálne 10 mŕtvych
vtákov týždenne počas 2l-dňového obdobia od dátumu opätovnej obnovy populácie.
o
V prípade, že daný chov bol pľedtým infikovaný HPAI, 20 tracheálnych/orofaryngeálnych a
20 kloakálnych výeľov sa musí odobrať aj od vodného vtáctva (kačicelhusi) z kúdej výľobnej
jednotky tam, kde to pripadá do úvahy, v priebehu posledného týždna 2l-dňového obdobia od
dátumu opätovnej obnovy populácie.
o
Ak bol daný chov predtým infikovaný LPAI, musí sa odobrať zkaŽdej výľobnej jednotky 20
tľacheálnych/orofaľyngeálnych a 20 kloakálnych vyterov a 20 vzoriek kľvi.
c) hydina, ktoľá uhynie počas fázy opiĺtovnej obnovy populácie sa podrobí testom podľa bodu b),
d) každá osoba, ktoľá vstúpi do komerčnéhochovu hydiny a|ebo zneho odíde, dodržiava opatrenia
biologickej bezpečnosti zamerané na zabrénenie šíreniaAI,
e) počas fázy opätovnej obnovy populácie žiadna hydina neopustí komerčný chov hydinybez povolenia
miestneho centra pľe tlmenie choľôb,
f) vlastník vedie záznamy o produkcii vľátane choľobnosti a úmrtnosti, ktoré sa musia pravidelne
aktuallzovať,
g) vlastník chow bezodkladne oznélml orgánu štátnej spľávy vo veterinámej oblasti každil výzĺamnu
Zmenu v údajoch o produkcii, chorobnosti a úmrtnosti.

Na základe posúdenia ĺizika môže miestne centrum pre tlmenie choľôb nariadiť, aby sa postup určený
pľe komerčný chov sa uplatňova| aj v nekomeľčných chovoch hydiny alebo na iné vtáctvo žIjirce v zajati.

7.

AVIÁRNA INFLUENZA NA BITÚNKU' vDoPRAVNÝCH PRoSTRIEDKOCH ANA
HRANIčNÝcH INŠPEKčľÝcHsTANICIACH

7.1.

Podozľenie z výskytu AI na bitúnku

Podozľenie z výskytu AI na bitúnku môže vzniknúť na základe výsledkov vyšetrenia pred zabitim alebo
post mortem.
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V obidvoch prípadoch budú prijaté opatrenia na obmedzenie pohybu

a spustenie vyšetrovania podobné
postupom uvedeným v častiach 2 a3 operačnéhomanuálu, pojednávajúcim o podozrení na výskyt
ochorenia v chovoch hydiny.
Miestne centrum pre tlmenie choľôb môže sa rozhodrrúťnazáklade posúdenia izika, že sa hydina
podoziváznákazy na AI bezodkladne usmľtí alebo sa zabtjepod úradným dohľadom. Po zabitíhydiny
miestne centrum pre tlmenie choľôb nariadi osobitne uskladniť pod úradným dozorom hydinové mäso a
všetky vedľajšie pľodukty ziskané z tejto hydiny a hydinové mäso a vedľajšie produkty z akejkoľvek
inej hydiny, ktoré sa mohli kontaminovať počas zabitja a výrobného procesu až do ukončenia
vyšetľovania podľa diagnostickej príručky,ktoré sa musí vykonať nasledovne:
a) Ak takéto záznamy existujú, kontľola produkčných a zdravotných záznamov o chove pôvodu.
b) Klinická prehliadka v kažďej výrobnej jednotke vrátane vyhodnotenia jej klinického priebehu
aklinických vyšetreníhydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zqati, beruc do úvahy konzultácie s
úľadnýmveterinárnym lekárom na bitunku, ktoľý musí poskýnúťpodľobnéúdaje o každej
predchádzajúcej prehliadke a o výsledkoch vyšetľenípred usmľtením a po usmľtení.
c) Pokial' miestne centrum pre tlmenie choľôb nie je pľesvedčený, že poďozrenie na výský AI moŽno
vylúčiťna zéklade veterinárneho vyšetrenia v súlade s písm. a) a b), z každej vjľobnej jednotky
chow pôvodu sa musia odobrať štandaľdnévzoľky (v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu)
d) okrem štandardných vzoriek sa musia dodať na laboľatórne testy vzoľky z aspoň piatich chorých,
mrtvych alebo na bitúnku poruzených vtákov s patologickými nálezmi.

Miestne centrum pre tlmenie chorôb nariadi nasledovné obmedzujúce opatrenia:
o Zabijanie zvierat bude zastavené
x.
o Zivé
zvieratá nebudú vypúšťanéa neumožní sa im opustenie bitúnku
. Žiadĺe zvieranebude pľisunuténa bitúnok
. Žiadnekadáveľy ani mäso nesmú opustiť bitúnok
. Žiadenmateriál alebo odpad, ktorý by mohol prenášať vírus AI' nesmie opustiť bitúnok
. osoby smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom miestneho centra pľe tlmenie choľôb
o Yozidlá smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom miestneho centra pľe tlmenie chorôb
o Vyšetľeniemalo by viest'k dôkazu alebo k vylúčeniuprítomnosti AI
o Vyšetľeniebude vykonané v súlade s diagnostickou príručkoua musí zahrňať klinickú pľehliadku
hydiny na vylúčeniechoroby, zvláštna pozomost' bude venovaná podo zivej hydine alebo skupinám,
vyšetreniu post mortem materiálu a podľa potreby budú vykonané aj odbery tkaniva a krvi pľe vyšätrenie
v referenčnom laboratóriu
o Ak je to potľebné pre diagnostické účely,vyšetľená hydina sa zabije
o Súčasnes vyšetľenímna bitúnku, bude vykonané vyšetrenie v chove, odkiaľ podozrivá hydina
pochádza, aby sa ľozhodlo, či existujú ďalšie dôkazy,ktoré by nasvedčovali na prítomnosťochorenia
' v chove pôvodu, zktoých pochádza poďozivá hydina sa uplatňujú opatrenia v súlade s čast'ou 1 a 2
opeľačnéhomanuálu.
o zltomaždia sa aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu hydiny z chow a do chovu spolu
s ďalšími informáciami, ktoré môŽu pomôct' pri tlmení choroĹy v prípade potvľdenia
vyrsĹytu
ochorenia.

Za predpokladu, že výsledky laboratóľnych testov sú negatívn e a že neexistuje žiadne klinické podozrenie
na výský AI v chove pôvodu a na bitúnku, úradný dohl'ad sa môže zrušiť.

7.2.

Potvrdenie HPAI na bitúnku

Keď je na bitúnku potvrdený AI, miestne centrum pre tlmenie chorôb zabezpeči, aby:
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o
.

všetka hydina na bitúnku bola bezodkladne usmrtená alebo zabitá pod úradným dohl'adom,
hydinové mäso a všetky vedľajšie produkty ziskané z tejto hydiny a hydinové mäso a vedľajšie
produkty z akejkoľvek inej hydiny' ktoré sa mohli kontaminovať počas zabitia a qiľobného
pľocesu' sa bezodkladne zlikvidujú pod úradn;im dohľadom.
o čistenie a dezinfekcia budov azaiadení,zahŕňajtrceho vozidlá, ktoľépľiviezli infikovanú hydinu, bolo
vykonané podľa bodu 2.5. operačnéhomanuálu
. abv všetka hydina prevážaná vozidlami, ktor:imi Sa pľepľavovala infikovaná hydina bola vyhľadaná
a umiestnená pod úradný dozor
. abY bolo vykonané epizootologické šetrenie
. na bitúnok nesmie vstupiť žiadna hydina určená na zabitíe minimálne do 24 hodín od ukončenia
čistenia a dezinfekcie.
Ak si to epizootologický ĺáIez vyžiada' hydina v chove odkiaľ pochádza infikovaná hydina budú tiež
usmľtené.

7,3.

Podozľenie z výskytu AI v dopľavnom pľostľiedku

V prípade podozrenia z výskýu AI v dopľavnom prostľiedku miestne centrum pre tlmenie chorôb naľiadi
nasledovné opatrenia:
o žiadna hydina alebo iné vtáctvo žijirce v zajati sa neprivezú do dopravného prostriedku skôľ ako 24
hodín po ukončeníočisty a dezinfekcie v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu;
o v chovoch pôvodu, zktoýchpocháďzanakazená hydina a v kontaktných chovoch sa uplatňujú
opatľenia ustanovené v časti 1. a2. operačnéhomanuálu,
o bezodkladne začď podl'a diagnostickej príručkyvyšetľovanie s cieľom potvrdiť alebo vylúčiťvýský
HPAI v pôvodnom chove hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajati, a to nasledovne:
a) Ak takéto záznarny existujú, kontľola produkčných a zdravotných zŕnnamov o chove.
b) Klinická prehliadka v každej qýľobnej jednotke vrátane vyhodnotenia jej klinického pľiebehu
a klinických vyšetrení hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati,.
c) Pokiaľ miestne centrum pre tlmenie chorôb nie je pľesvedčený,že podozrenie na výskyt HPAI
možno vylúčiťna základe veterinárneho vyšetrenia v súlade s písm. a) a b), z každej qilrobnej
jednotky sa musia odobrať štandardné vzorky (v súlade s bodom 2.5. operučnéhomanuálu),
d) okľem štandaľdných vzoriek sa musia dodať na laboľatórne testy vzorky z aspoň piatich chorých,
mŕtvych alebo na bitúnku porazenýchvtákov s patologickýmlná|ezmí'

.
o

vykonaťepizootologickéšetrenie
očista a dezinfekcia kontaminovaných dopravných pľostriedkov sa vykoná podľa časti 3.8.

opeľačnéhomanuálu,
vyšetrenie malo by viesť k dôkazu alebo k vylúčeniuprítomnosti AI v dopľavnom prostriedku
vyšetľenie bude vykonané v súlade s diagnostickou príručkoua musí zahľňať klinickú pľehliadku
hydiny na vylúčeniechoroby, zvláštna pozornosť bude venovaná podoznvej hydine alebo skupinám,
vyšetľeniu post mortem materiálu a podľa potreby budú vykonané aj odbery tkaniva a krvi pľe vyšetľenie
v referenčnom laboratóriu
o V tom čase sa zItomažďía aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu hydiny z chovu a do chovu
spolu s ďalšími informáciami, ktoré môžu pomôcť pri tlmení choroby v pľípadepotvrdenia výskýu
ochorenia.
Pri podozľenína HPAI v dopravných prostriedkoch miestne centrum pľe tlmenie choľôb naľiadi na
základe posúdenia izíka hydinu a iné vtáctvo Žijúce v zajati v dopľavných prostriedkoch bezodkladne
usmľtiť, zabiť a|ebo izolovať od hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí a držaťich pod úľadným
dozorom do ukončenia vyšetrovania podľa diagnostickej príručky. Miestne centrum pľe tlmenie chorôb
môže povolit'presun hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajatí na iné miesto tam, kde sa usmrtí, zabíje
alebo umiestni do izolácíe.

o
.
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Ak úľadný veterinárny lekáľ vyšetríhydinu alebo iné vtáctvo žijtce v zajati držanév izolácii, ktoľéboli
pľemiestnené z dopľavných pľostriedkov v dôsledku podozrenia na HPAI alebo jej potvrdenia, musia sa

vykonať tieto opatrenia:
a) Kontrola príslušnýchdokumentov azáznamov, pokiaľ takéto záznamy existujú.
b) Klinické vyšetľenie takejto hydiny alebo inóho vtáctva žijúcehov zajati, ktoľésú v izolácii, a klinická
pľehliadka akejkoľvek inej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí, najmä takých, ktoľé sa javia bý
choré.
c) Štandaľdnévzorky sa musia odobrať z hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati, vybľaných
z rôznych prepraviek alebo klietok

Ak

úradný veterináľny lekĺĺľpľehliadne identiÍikovaný chov pôvodu, v prípade, že hydina alebo iné
vtáctvo žIjúcev zajatí sú usmľtené, musia sa vykonať tieto opatľenia:
a) Ak takéto záznamy existujú, kontrola produkčných a zdravotných záznamov o chove.
b) Klinická prehliadka v každej vjľobnej jednotke vréttaĺevyhodnotenia jej klinického priebehu
a klinických vyšetľeníhydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati, beruc do úvahy konzultácie s
úradným veterinámym lekarom na bitúnku, ktorý musí poskytnúť podľobnéúdaje o kažďej
predchädzajúcej pľehliadke a o výsledkoch vyšetľenípred usmrtením a po usmrtení.
c) Pokiaľ príslušnýorgán nie je pľesvedčený, že podozrenie na výsky HPAI moŽno vylúčit'na základe
veterinárneho vyšetrenia v súlade s písm. a) a b), zkaždej výrobnej jednotky sa musia odobrať štandardné
vzorky (v súlade s bodom 2.5. opeľačnéhomanuálu).
d) okľem štandaľdných vzoriek uvedených v písm. c) sa musia dodať na laboratórne testy vzorky z aspoň
piatich choľých, mĺtvych alebo na bitúnku porazenýchvtákov s patologickými nálezmi.
e) Zapredpokladu, že výsledky laboľatórnych testov vzoriek uvedených v písm. c) a d) sú negatívne a že
neexistuje žiadne klinické podozrenie na výskyt HPAI v chove pôvodu a na bitúnku, úľadnýdohl'ad sa
môže zrušit'.

7.4.

Potvľdenie HPAI v dopravnom pľostľiedku

Pri potvrdení HPAI v dopravných prostriedkoch miestne centrum pľe tlmenie choľôb nariadi na základ,e
posúdenia izika hydinu a iné vtáctvo žijice v zajati v dopravných prostriedkoch bezodkladne usmrtiť
alebo zabiť.
Hydinové mäso a všetky vedľajšieprodukty ziskané z tejto hydiny a hydinové mäso a vedl'ajšie
pľodukty z akejkoľvek inej hydiny, ktoré sa mohli kontaminovat'počas zabitia a vjľobného procesu' sa
bezodkladne zlikvidujú pod úradn1im dohľadom.
Musí sa vykonať čistenie a dezinfekcia dopravného pľostriedku podľa bodu 3.8. opeľačnéhomanuálu.
Musí sa vykonat' epizootologické šetľenie.
Ziadna hydina alebo iné vtáctvo žijice v zajati sa neprivezú do dopľavného prostriedku skôr ako 24 hodín
po ukončeníočisty a dezinfekcie v súlade s bodom 3.8. opeľačnéhomanuálu;
Ak si to epizootologický nálezvyžiada, hydina vchove odkial'pocháďza infikovaná hydina budú tieŽ
utratené.

7.5.

Podozľenie z qýskytu AI na hľaničných inšpekčnýchstaniciach

pre tlmenie chorôb nariadi na zák|ade posúdenia izika hydinu a iné vtäctvo Žijúce v zajati na
hľaničnýchinšpekčnýchstaniciach bezodkladne usmrtiť, zabiť alebo izolovať od hydiny alebó iného
vtáctva žijúceho v zajati a držat' ich pod úradným dozorom do ukončenia vyšetľovaniapodl'a
diagnostickej príručky.Miestne centrum pre tlmenie chorôb môŽe povoliťpresun hydiny alebo iného
vtáctva žijúcehov zajati na iné miesto tam, kde sa usmľtí,zabĺje alebo umiestni do izolácie.Po zabiti
hydiny miestne centrum pre tlmenie choľôb nariadi osobitne uskladniť pod úľadn;ýmdozoľom
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hydinové mäso a všetky vedľajšie produkty získané z tejto hydiny a hydinové mäso a vedľajšie
produkty z akejkoľvek inej hydiny, ktoré sa mohli kontaminovať počas zabitia a výrobného procesu
až do ukončenia vyšetrovania podľa diagnostickej príručky.
pľemiestnené z hľaničnej inšpekčnej stanice v dôsledku podozrenia na HPAI alebo jej
potvrdenia, musia sa vykonať tieto opatrenia:
a) Kontrola príslušnýchdokumentov azäznamov, pokiaľ takéto záznamy existujú.
b) Klinické vyšetrenie takejto hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajati, ktoľésú v izolácii,
a klinická prehliadka akejkoľvek inej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí, najmä
takých, ktoré sajaviaby choré.
c) Štandardnévzorky (v súlade s bodom 2.5. operačnéhomanuálu) sa musia odobrať z hydiny
alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati, vybraných zrôznychprepraviek alebo klietok.

boli

žijicev zajati sú usmľtené, musia sa vykonať tieto opatrenia:
a) Ak takéto záznamy existujú, kontrola produkčných a zdravotných záznamov o chove.
b) Klinická prehliadka v každej vjľobnej jednotke vrátane vyhodnotenia jej klinického priebehu

vtáctvo

klinických vyšetrení hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati, beruc do úvahy konzultácie
s úradným veterinárnynr lekáľom na bitunku, ktorý musí poskytnúťpodľobné údaje o kaŽdej
predchádzajúcej pľehliadke a o výsledkoch vyšetrení pred usmrtením a po usmrtení.
Pokiaľ príslušnýorgán nie je presvedčený, že podozrenie na výsky HPAI možno vylúčiťna
zák|ade veterinámeho vyšetrenia v súlade s písm. a) a b), z každej vjľobnej jednotky sa musia
odobrať štandardnévzorky (v súlade s bodom 2'5. operačnéhomanuálu)
okrem štandardných vzoľiek uvedených v písm. c) sa musia dodať na laboratórne testy vzorky
z aspoň piatich chorých' mŕtvych alebo na bitúnku porazenýchvtákov s patologickými nálezmi.
Za predpokladu, že výsledky laboratórnych testov vzoriek uvedených v písm. c) a d) sú
negatívne a že neexistuje žiadne klinické podozľenie na výskyt HPAI v chove pôvodu a na
hľaničnýchinšpekčnýchstaniciach, úradný dohľad sa môže zrušiť.
a

c)
d)
e)

a)
b)

c)

d)

žiaďna hydina alebo iné vtáctvo žijúcev zajati sa neprivezú na hraničnúinšpekčnústanicu
skôľ ako 24 hodin po ukončeníočisty a dezinfekcie ustanovenej v písmene b); ak ide o
hraničnéinšpekčnéstanice môŽe sa tento zákaz ľozšíriťaj na iné zvteratá,
očista a dezinfekcia kontaminovaných budov, zaiadeni sa vykoná podľa bodu 3. 8.

operačnéhomanuálu pod úradn;iĺndohľadom,
vykoná sa epizootologické šetrenie,
v chovoch pôvodu, zktorýchpochádzanakazeĺáhydina a v kontaktných chovoch sa uplatňujú
opatrenia ustanovené častiach I a2 operučnéhomanuálu,

iné vtáctvo žijúcev zajatt' prítomné na hľaničnýchinšpekčnýchstaniciach, ktoré neboli v kontakte
s hydinou alebo iným vtáctvom žijúcimv zajatí, u ktorých je podozrenie na näkazu.

7.6.

Potvľdenie HPAI na hraničných inšpekčnýchstaniciach

Ak sa potvrdí HPAI, hydinové mäso a všetky vedľajšie produkty získanéz tejto hydiny a hydinové
mäso a vedľajšie produkty z akejkoľvek inej hydiny' ktoľésa mohli kontaminovať počas zabitia a
vyrobného procesu' sa bezodkladne zlikvidujú pod úradným dohľadom.
s.

vÝSKYT HPAI U voĽNE ŽllÚclcĺlvTÁKov _ RoZHoDNUTIE KoMISIE č. zooolsĺsrcs

8.1.

Zriadenie kontľolovanej oblasti a oblasti monitoľingu
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V prípade potvrdenia vysoko patogénnej aviárnej influenzy spôsobenej vírusom aviárnej influenzy
A podtypu H5 u voľne žijtrcich vtákov, pričom existuje podozrenie na neuraminidáľzu typu Nl alebo je
potvrdené, že ide o neuraminidázu typu Nl, tak miestne centrum pre tlmenie chorôb vymedzi v okolí
ohniska:

8,2.

Opatrenia v kontrolovanej oblasti

Miestne centrum pľe tlmenie chorôb nariadi v kontľolovanej oblasti nasledovné opatľenia:
a) Výonať súpis všetkých komeľčnýcha nekomerčných chovov hydiny a iných vtákov
žijilcichv zajati,
b) Uplatňovanie opatrení biologickej bezpečnosti ustanovených v ľozhodnutí Komisie
2005l734lES na hydinu a iné vtáky žijice v zqati vrátane dezinfekcie pri vstupoch
priestoľov a výstupoch z pľiestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držanév zajatí.
c) Posilniť tlradný dohľad nad populáciami vol'ne žijúcichvtákov, predovšetk;im vodných
vtĺíkov vyhľadávanie mŕtvych alebo choľých vtákov v spolupľáci s poľovníkmi
a ornitológmi,
d) organizovať kampane zamerané na poskytovanie inťormáciíveľejnosti a zvyšovanie
informovanosti vlastníkov hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajati, poľovníkov,
ornitológov.
e) Pravidelné návštevy všetkých komerčných chovov hydiny, ktoré sa musia zaprotokolovat''
a cielené návštevy nekomerčných chovov hydiny, prednostne tých chovov, ktoré sú
vystavené riziku; tieto kontľoly musia zahÍňať
o Klinickú prehliadku hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati, v pľípade
potľeby odber vzonek,
o Posúdenie implementácie opatrení biologickej bezpečnosti,
Zákaz
premiestňovania hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajati z chovov, v ktorých sú
0
ďržané;

g) Zákaz

zltromažďovania hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajati na veľtrhoch, tľhoch,
výstavách alebo iných podujatiach;
h) Zäkaz prepľavy hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati okľem tranzitupo ceste alebo
železnici b ez v ykl ádky a z astaveni a;
i) Zákaz odosielania násadových vajec pochádzqiĺcich z chovov, ktoré sa v deň zbera
nachádzali v kontľolovanej obl asti ;
j) Zákaz odosielat' z kontrolovanej oblasti čerstvémäso, mleté mäso, mechanicky oddelené
mäso, mäsovéprípravky a mäsovévýrobky zhydiĺy pochádzajilcej z kontrolovanej oblasti
a z voľne žijucej peľnatej zvei z tejto oblasti;
k) Zákaz pľepravy alebo rozhadzovania nespľacovaného hnoja z chovov hydiny alebo iného
vtáctva žijúcehov zajatí s v1imimkou prepravy na spľacovanie v súlade s nariadením (ES)
č.106912009;
1) Zákaz odosielania do iných členských štátov a tretích kľajín vedľajšie živočíšneprodukty
vtáčieho pôvodu získanézhydiny, iných vtákov žijúcichv zajati alebo vol'ne žijúcej
pernatej zveri po chád zajúcich z kontrolovanej oblasti ;
m) Zákaz loviť vol'ne žijirce vtáctvo okrem prípadu, že je to povolené miestnynr centrom pre
tlmenie chorôb za účelommonitoringu;
n) Zikaz vypúšt'ania pernatej zvei zo zajatia do volhej prírody.
8.

3.

Opatľenia v oblasti monitoringu:
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Miestne centrum pre tlmenie choľôb nariadi v oblasti monitoľingu nasledovné opatrenia:
a) Vykonať súpis všetkých komeľčnýcha nekomerčných chovov hydiny;
b) Uplatňovanie opatrení biologickej bezpečnosti ustanovených v rozhodnutí Komisie č.
2005l734lES na hydinu a iné vtáky žijícev zajati vrátane dezinfekcie pri vstupoch
priestoľov a výstupoch z priestoľov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držanévzqati;
c) Posilniť úradný dohľad nad populáciami voľne žijtlcich vtákov, predovšetkým vodných
vtákov vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov v spolupľáci s poľovníkmi
a omitológmi;
d) Organizovať kampane zamerané na poskytovanie informácií veľejnosti a zvyšovanie
informovanosti vlastníkov hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajati, poľovníkov,

e)

f)
g)
h)

ornito1ógov;

Zákaz premiestňovania hydiny alebo iného vtäctva žijúcehov zajati z oblasti monitoľingu
v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti;
Zŕú<az zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati na veľtľhoch,trhoch,
výstavách alebo iných podujatiach;
Zákaz loviť voľne žijtce vtáctvo okrem prípadu, že je to povolené miestnym centľom pre
kontrolu chorôb za účelommonitoringu;
Zäkaz vypúšťaniapernatej zven zo zajatía do voľnej pľírody.

4.

obdobie uplatňovania opatrení v kontľolovaných oblastiach a v oblasti monitoringu
potvľdí
sa
neuľaminidáza iného typu ako N1, miestne centrum pre tlmenie chorôb bezodkladne zruší
opatrenia nariadené v kontrolovanej oblasti a v oblasti monitoringu.
Ak sa uvoľne Žijúceho vtáctva potvrdí výskyt vysoko patogénnej aviámej influenzy typu H5N1,
opatľenia sa uplatňujú najmenej 2I dní v kontrolovanej oblasti a najmenej 30 dní v oblasti monitoľingu.
Národné centrum pľe tlmenie choľôb pravidelne poskyuje Európskej Komisii a ostatn;im členským
štátom potrebné informácie o epidemiológii vysoko patogénnej aviáľnej influenzy typu H5N1 a prípadne
aj o dodatočných opatreniach kontroly, ako aj o informačných kampaniach a vopľed oznámi zrušenie
8.

Ak

opatľení.
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Pľíloha č.7

Pod mlen kyo

aviáľnei influenze v Slovenskei ľepublike

očkovanie proti aviárnej influenze je vo všeobecnosti zakázané.
očkovanie proti aviárnej influenze je moŽno vykonať len ako núdzovó očkovanie alebo ako preventívne
očkovanie za

ďo ďržania

nasledovných po dmi enok

:

Núdzovéočkovanie hydiny alebo iného vtáctvažijúceho v zajatíz
Núdzovéočkovanie hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí môže národné centrum pľe tlmenie
chorôb nať'adiť ako kľátkodobé opatrenie na zvlädnutie ohniska, ak:
- posúdenie rizika naznačuje, že existuje vážna a okamžitáhrozba šíreniaaviáľnej influenzy
v rámci Slovenskej ľepubliky alebo do nej,
- sa potvrdilo ohnisko v rámci Slovenskej ľepubliky, v susednom členskom štáte alebo v
tľetej kľajine.

Plán núdzového očkovania musí schváliť Komisia Európskej Unie. Plán núdzového očkovania, ktorý
pripraví miestne centrum pre tlmenie choľôb spolu so skupinou odborníkov, musí bý' v súlade so
stľatégiou DIVA (stratégia rozlišovania nakazených zvlerut od zaočkovaných) a musí obsahovať najmä

tieto informácie:
a) stav ochoľenia, ktoľý viedol k nariadeniu núdzového očkovania,
b) geograficku oblasť, v ktorej sa má vykonat' núdzovéočkovanie a počet chovov, ktoľémajú
bý zaočkované,
c) druhy a kategórie hydiny alebo iného vtáctva Žijúceho v zajati alebo, ak je to vhodné, oddelenia
s hydinou alebo iným vtáctvom ž1ucímvzajati,ktoré majú byt'zaočkované,
d) približný počet hydiny alebo iného vtáctvaŽijúceho v zajati, ktoľémajú bý' zaočkované,
e) stručnúchaľakteristiku očkovacej látky,
D pľedpokladané trvanie núdzového očkovania,
g) osobitné opatľenia pľe pohyb očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati bez toho, aby
boli dotknuté opatĺenia podľa 5 14 až 20 a $ 25 až27 naľiadenia vlády č' 36112007 Z. z.,
h) kritériá na určenie toho, či sa má nudzové očkovanie vykonať v kontaktných chovoch,
i) evidenciu a registráciu očkovanej hydiny alebo iného vtáctvaŽijúceho v zajatí,
j) klinické a laboľatóme testy, ktoré sa majú vykonať v chovoch, kde sa má hydina alebo iné vtáctvo
žijú'cev zajati núdzovo zaočkovať a v chovoch nachádzajucich sa v oblasti núdzovéhoočkovania;
klinické a laboľatórne testy sa vykonajú na účelymonitoľovania epidemiologickej situácie, účinnosti
núdzového očkovania a kontľoly pohybu očkovanej hydiny alebo iného vtäctvažijúcehov zajati.
Núdzovéočkovanie sa môŽe vykonať ešte pred schválením plránu núdzového očkovania, ak sú
splnené tieto požiadavky:
a) plžn nudzového očkovania arozhodnutie vykonať nudzové očkovanie náľodné centrum pľe tlmenie
chorôb vopred oznámi Európskej Komisii,
b) Štátna veterinárna a potiavinová správa zakáže pohyb hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati
avyrobkov znich, okrem prípadov podľa podmienok uvedených vprílohe č.7 naiadenia vládý č.
36712007 Z.2.,
c) rozhodnutie vykonať núdzovéočkovanie neohrozí kontrolu ochorenia.

Pľeventívne očkovanie hydiny alebo iného vtáctvažijúceho v zajatí:
Ak je podozľenie, že na základe hodnotenia izika určitéoblasti na i.zemi Slovenskej republiky, typ
hydinaľstva alebo určitékategórie hydiny alebo iného vtáctvažijúceho v zajatí alebo oddólenia s hydinou
alebo s in1ým vtáctvom Žijúcim v zajati sú vystavené obzvlášť vysokému riziku, môže národné cóntrum
pľe tlmenie choľôb nariadit'pľeventívne očkovanie hydiny alebo iného vtáctvaŽijúceho v zajatí.

Pred zavedením preventívneho očkovania, štátna veterinárna a potľavinová správa predložíEurópskej
Komisii na schválenie plán preventívneho očkovania, ktoľý je v súlade so stratégiou DIVA obsahuje
aspoň tieto informácie:

a)
b)

jasný opis dôvodov pľe preventívne očkovanie vrátane predchádzajúceho vývoja choroby,
oblasť, typ hospodárstva alebo určitékategórie hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati aleho
oddelenia s hydinou alebo iným vtáctvom žijúcimv zajatí, v ktoqých sa vykoná pľeventívne očkovanie
a počet chovov v tejto oblasti, ako aj počet a typ chovov, ktoré sa majú zaočkovať,
c) druhy, kategórie apnblíŽný počet hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati, ktoľésa majú
zaočkovať,
d) stručnúcharakteristiku očkovacej látky,
e) pľedpokladané trvanie preventívneho očkovania,
0 osobitné ustanovenia pľe pohyb očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí bez toho, aby
boli dotknuté opatľenia podľa $ 14 až 20 a $ 25 až27 ĺanadenia vlády č.36712007 Z. z.,
g) evidenciu a ľegistráciu očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajatí,
h) laboratórne testy, ktoľésa majú vykonať podľa diagnostickej pľíručkyv chovoch, kde sa má
uskutočniťpreventívne očkovanie v rovnakom čase ako dozoľ a testovanie v pľimeľanom mnoŽstve
ostatných chovov nachádzajilcich sa v oblasti očkovania alebo oddelení s hydinou alebo iným v zajatí
žijúcimúáctvom s cieľom monitoľovať epidemiologickú situáciu, účinnosťpľeventívneho očkovania
a kontrolu pohybu očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúcehov zajati.
Ustanovenie tímu pľe núdzové a pľeventívneočkovanie
Vakcinačný tím je založený v miestnom centre pre tlmenie choľôb.
Geogľafická oblasť, kde bude očkovanie pľebiehať bude jasne definovaná, hranicami budú fyzické prvky
ako sú cesty, železnice rieky, alebo iné pľirodzené hranice abude vypracovaný úplný Zoznam všetkých
chovov s vnímavými zvieratami pre navrhovanú oblasť povinného očkovania. Miesta všetkých chovov
s vnímavými zvieratami uľčen;ýmipľe vakcináciu budú vyznač,ené na mape alebo mapách príslušných
mieľok s vyznačenímpribližneho počtu zvieratv kaŽdom chove.
Ďalšíveterinárni lekári, technickí a administratívni zamestnanci budú zaradeni do vakcinačného tímu, aby
bol zabezpečený plynulý priebeh bez narušenia činnosti miestneho centľa pre tlmenie choľôb. Cieľom
bude ukončiťočkovanie v uľčenejoblasti do 7 pracovných dní.
Vakcinačný tím bude medzi inými vybavené aj:
o príslušnýnmnožstvom očkovacej látky na denné použitie,
o príslušnýmĺzanadeniami pre transpoľt a uskladnenie očkovacej látky,
o vybavením pre steľilizáciu pomôcok napľíkladviacdávkových striekačiek,
o odpadovými nádobami pre použitépomôcky, prázdne fľašeod očkovacej látky a ďalší rizikový odpad,
o ochranným odevom pľe vakcinačný tím,
o dezinfekčným prostľiedkom, vedrami, kefami a špongiami pre osobnú dezinfekciu vakcinačného tímu,
o dostatočnou zásobou formulárov, ktoľésa budú vypÍĺaťpočas núdzového a preventívneho očkovania.

Riadenie núdzového očkovania
Vakcinačný tim pozostáv a z veterinárneho lekára a technického asistenta.
Každý tím bude kaŽdodenne zásobovaný nasledujúcim materiálom a zanadenim:
o príslušnýmmnožstvom očkovacej látky na denné použitie,
. sadou viacdávkových striekačiek s náhľadnými dielmi, remeňom a puzdľom,
o malým sterilizátorom na viacdávkové striekačky,
o jednoľázovými striekačkami a ihlami,
o nádobami na použite jednorázové striekačky a potreby, prázdne fľašea iný odpad,
o záchytnýmzaiadením,
o potrebným množstvom formulárov.
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Administratívni pľacovníci miestneho centľa pre tlmenie choľôb dohodnú pre vakcinačný tím stretnutia
s chovatel'mi a pri tom požiadajúo potľebnúpomoc pri očkovanía o ďalŠiu pomoc' ktoľébude potľebné
azistia podrobnosti o aktuálnych počtoch zvierat vdanom chove. Návštevy za účelomočkovania bez
predchádzajúceho dohovoru by mali by' výnimkou.
KaŽdý vakcinačný tím dostane na začiatku každéhopľacovného dňa zoznam chovov, ktoľémá
navštíviť,čas návštev apnbližný počet zvierat v každom chove.
Po pľíchodena hospodáľstvo, na ktoľom budú zvieľatá očkované,veterinárny lekár vysvetlí
podmienky očkovacej kampane majiteľovi alebo zodpovednej osobe.
Clenovia vakcinačnéhotímu sa obliekajú do ochranného odew azabezpečia osobnú dezínfekciu pred
vstupom do časti hospodárstva, v ktorej suzvieratáchované.
Pred očkovanímby malo bý stádo klinicky vyšetrené.Podozrenie, Že zvietatá hospodárstva sú
infikované aviámou influenzou, musí b7ĺ1' oznämenémiestnemu centru pľe tlmenie chorôb, ktoré
zabezpeči na vyšetľenie vlastných úľadnýchveterinámych lekárov. Ak mieste centrum pre tlmenie chorôb
oto výslovne nepoŽiada, vakcinačný tím sa nebude do týchto vyšetrenízapájať, okľem upovedomenia
chovateľovi, že stádo je podozrivé avzťahujúsa naň obmedzujúce opatrenia.
Ak sa nepodarí okamŽite vylúčiťvýský choroby v stáde, očkovanie nebude vykonané. Ak je stádo bez
klinických prtznakov aviárnej influenzy, môže prebehnúťočkovanie.

Pri očkovaníje potrebné dodržať návody na podávanie, hlavne dávkovanie. Na predbežnom foľmulári
sa bude viesť zánnampočtu zvieratkaždého druhu a kategórie, ktoryrn bola podaná očkovaci a|átka.
PouŽité zanadenie sa vyčistí,dezinfikuje a sterilizuje, ak je nutné, keď sa očkovanie stáda ukončí.
okrem toho bude vykonaná aj osobná dezinfekcia. oblasť, kde sa očkuje, je vysoko izikovä vzhľadom
na možný vznik choroby. Je dôleŽité, aby boli prijaté pľedbeŽnéopatrenia, a aby nevzniklo iziko
rozšírenia infekcie činnosťouvakcinačnéhotímu, a aby proti vakcinačným tímom v prípade následných
epidémiív danej oblasti neboli vznesené obvinenia z nedbanlivosti.
Pred odchodom z chovu bude vyplnený očkovaci zäznarrl pre chov v dvoch kópiách s podpisom
majiteľa, alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechaná v chove.
Na záver dňa sa vakcinačný tím vľáti do centra, kde budú použitéjednorazovépomôcky a iný odpad
bezpečne uloženédo na to uľčenýchnádob, ďalšie zaiadenia, ktoré sa mohli kóntaminóvať úudu po
čistenía dezinfekcii vysterilizované a budú vyplnené pľíslušnéfoľmuláre, ktoré sa odovzdájú
administratívnemu tímu. Mapa núdzovej očkovacej kampane bude kaŽdodenne aktualizovan á, aby sa dal

pozorcv ať postup opeľácie.
Vedúci vakcinačnéhotímu, prípadne vedúci administľatívneho tímu budú kaŽdodenne podávať správu
tak národnému centru pľe tlmenie chorôb ako aj miestnemu centru pre tlmenie chorób, týkajúcu sa
postupu očkovania za posledných24 hodín.

Pľedpokladané množstvo dávok očkovacej látky, ktoľéby bolo potľebné pľe núdzovéočkovanie:
(údaje sú vyrátané na základe maximálnej kapacity schválenýclr komerčných chovov hydiny
a iných
vtákov žijúcichv zajatí')

o
o
o
o
.
o
o

Hrabaváhydina_ 15 000 000 kusov
Vodná hydina _200 000 kusov
Farmové chovy pernatej zvery _ 200 000 kusov
Iné vtáky žijúcevzqatí_ 1 000 kusov
Vtáky v Zoo záIlraďách - údaje budú doplnené

Génové tezervy - údaje budú doplnené
Pokusné zaiadenia _ 2 000kusov
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Pľíloha č. 8.

Miestne centľum Dľe tlmenie choľôb

Zloženie
vedúci miestneho centra
Kooľdinačný tím
Administľatívny tím
Epizootologický tím
Eradikačný tím
Vakcinačný tím
Kontrolný tím

Základné úlohy
Koorĺlinačnýtím
o poplachpodľapoplachového plánu
o prípľava infoľmácií médiám
o príprava info faxov
. orBanizácia stretnutí - súkromníveterinárni lekáľi, chovatelia, spotrebitelia
o organizácia denných porád, diskusií na úrovni miestneho centra
o príprava rozhodnutí

o
o
.
.
o
.
o

informácia regionálnemu veterinárnemu lekárovi
okamŽité pľešetrenie chovu a nariadenie opatľení v pľípade potvrdenia podozrenia na aviárnu
infl uenzu úradn1fon veterináľnym lekárom
informáciaregionálnemu veterinámemu lekárovi
ďalšie vyšetrovanie chovu a odber vzoriek
oľganizáciatranspoľtuvzoriek
aktivácia miestneho centľa pre tlmenie chorôb
infoľmácia susedným regiónom

Administratívny tím
o administratívne vymedzenie ochĺannóho pásma a pásma dohľadu
. Zaznamenávanie údajov o chovoch azvieratách
. vydávanie a publikácianaiaďení
o stanovenie časovéhoplánu a orgaĺizácia odberu vzoriek a klinického prešetľovania chovov
Epizootologický tím

.
.
o
o
o
o
o

zazfiamenávanie faktov
klinické vyšetľovaniea odbeľ vzoriek
stanovenie rozsahu vzorkovania vykonávaného eľadikačným tímom
epizootologickéšetrenie
okamŽité informovanie susedných ľegiónov o kontaktoch zvierat z ohniska choroby
príprava podrobnej správy o epizootologickej situácii
zhodnotenie epidemiologických údajov
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Eradikačný tím
o kontľola dezinfekčných zaiadeni

o
o
o
o
o
o

plánovanie usmľtenia a neškodného odstráneniazvíerat krmiva a mateľiálov
usmľtenie a neškodnéodstránenie
vzorkovanie usmľtených zvierat

oceňovaĺtezvietat
kontrola dezinfekcie
čistenie a dezinfekciazariadeni

Kontľolný tím
o kontrolapľemiestňovania zvierat
o kontrola prepravy usmľtených zvierat
o kontrola kafilerického podniku
o kontrola bitunkov, rozrábkami
o kontrola iných poľnohospodárskych sluŽieb

Pľíloha č.9

Vvbavenie miestneho centľa pľe tlmenie choľôb
Miestne centľum pre tlmenie choľôb, tľvale alebo dočasne zľiadené pri regionálnej veteľináľnej a
potľavinovej spľáve musí mato nasledovné vybavenie:
o
kancelárske vybavenie
o telefonne a faxové spojenie, aspoň jedna linka vyhradená pre komunikáciu s náľodn;iĺn centľom pre

tlmenie chorôb
. systém zakladaniaúdajov - počítačovéspracovávanie
o mapyuzemia spádovej oblasti (l : 50 000, resp. 1 : 10 000)

.

zoznam osôb

a

otganizárcii

(a ich

adresy)

v prípade vzniku choroby. Tento zoznam zahŕÍla

v

spádovej oblasti, ktoľétreba skontaktovat'

chovateľov hydiny, poštových holubov a vtákov držanýchv zajati,
orgány miestnej správy zodpovedné za opatenia pri tlmení choroby,

políciu,
colnice,

'o

iné odboľnéslužby, ktoré môŽu navštevovat'chovy,
súkľomných veterináľnych lekáľov,
regionálne komory súkľomných veteľinárnych lekárov,
prepravcov hydiny, násadových a konzumných vajec a mäsa,
kafilérie,
nákupcov zvierat,
výrobcov krmív,
firmy vykonávajúce DDD,
poľovnícke or ganizäcie, výstavné zaiadenia,
bitúnky a qýľobne mäsových vyrobkov'
chovateľské zväzy,
regionálne,ilr ady verejného zdr av otnictv a,
sYstém informovania tlače a iných médií,aby verejnosť bola informovan ä o zaveďenÝch opatreniach,
zariadenia na čistenie a dezinfekciu pracovníkov, oblečenia avozĺdiel,
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.

sklady materiálu, v ktorom je nasledovné vybavenie
ochranné odevy'
dezinfekčné prostriedky účinnéproti aviárnej influenze, deteľgenčnéprípravky amydlá,
pitevné a vzoľkovacie súpravy,
tabule avýstražnéoznŕtmenia na použitie v zarĺorených chovoch, ochrannom pásme a pásme
dohľadu,
mapy (1 : 50 000 a 1 : 10 000),
vybavenie na vykonávanie očkovania,
pohotovostná taška a pohotovostný kufor'

Zoznam vecí v pohotovostnom kufľi
3 pľacovné súpľavy-jednorazové
3 protichemické gumové obleky
3 páry gumových rukavíc
3 pŕry gumových čiŽiem
3 gumové zástery
3 päry ponožiek

mydlá
1 liteľ kyseliny peroctovej
3 vreckovó svietidlá na batéľie
3 veľkésilné igelitové vľecia
5 tabúľs nápisom '' AVIÁRNIA
3 uteľáky a

INFLUENZA

_

VSTUP ZAKAZANÝ !!! ''

Zoznam vecí v pohotovostnej taške
3 chirurgicképinzety
3 noŽnice zahnuté
10 ks ihiel na odber kľvi,
15 ks sterilných skúmaviek na odber vzoriek so štítkami azátkami
l liter kyseliny peľoctovej
5 fliaš aa 100g luhu sodného
3 páry gumových rukavíc a 10 ks jednorázových rukavíc
100 skúmaviek na vzoľky orgánov, 50 ks mikroténových a papieľových sáčkov
2 mäsiarskenože
1 plechová kĺabica na odoslanie vzoriek a papieľovou vatou
1 vreckové svietidlo na batéľie
1 lepiaca páska vodovzdorná
1 kotúčsamolepiacich štítkov
baliaci mateľiál
poznámka: transportné médium zabezpeči náľodné referenčnélaboratórium pre aviárnu influenzu tesne
pred odberom biologického materiálu.
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Príloha č. 10
choľoby

-

Zoznam náľodných oľganizácií, ktoré musia byt'kontaktované v pľípade potvrdenia

V pľípade potvľdenia choroby v chovoch hydiny a iných vtákov žijúcichv zajatíz
o Pandemická komisia vlády Slovenskej ľepubliky
Kontakt: Ing. Anton Tenceľ, tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837
Bratislava 2,Tel.: 0215937 3357, +421 905 788 307,

o
o

.

o
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E-mail: anton.tencer@health. gov.sk
Ministeľstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky

Adresa: Dobľovičov a 12, Br atislav a 8 12 66
Tel:021592 66 241
Fax:021529 63 871
Ministeľstvozdľavotníctva Slovenskej ľepubliky
Kontakt: Limbová 2,P.O. BoX 52, 837 52 Bratislava 37
Tel.: +4212 593 73 lll
Fax: +421 2 547 77 983
E-mail: office@health. gov.sk

Únia hydináľov Slovenska

Adresa: Ing' Mgľ. Daniel Molnár
Unia hydinárov Slovenska, Zál'radnícka 4I48l2I,81 1 07 Bratislava
Tel; +421 911226 814
e-mail : molnar.unihyd@azet. sk

Kafileľické podniky

VAS

s.ľ.o., Mojšová Lúčka,OII16

www.vas-ml.sk

Žilina

V prípade potvľdenia choroby

o

o
o

.

o

u vol'ne žijúcichvtákov:
Pandemická komisia vlády Slovenskej ľepubliky
Kontakt: Ing. Anton Tencer, tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová
Bratislava 2,Tel.: 0215937 3357, +42Í 905 788 3O7,
E-mail: anton.tencer@health. gov.sk
Ministeľstvo pôdohospodáľsfuz a rozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
Kontakt: Dobrovičov a 12, Bratislav a 8I2 66
Tel: 02/592 66 241

2, 837

52

Fax:021529 63 871

Ministeľstvozdľavotníctva Slovenskej ľepubliky
Kontakt: Limbová 2,P.o. BoX 52, 837 52 Bratislava 37
Tel.: +4212 593 73 III

Fax.: +4212 547 77 983
E-mail: offi ce@health. sov.sk

Únia hydinárov Slovenska
Adresa: Ing. Mgľ. Daniel Molnár
Unia hydinĺáľov Slovenska, ZáItadnícka 4148121 ,8
Tel.: 0911226 814

1

1 07

Bľatislava

e-mail : molnar.unihyd@azet. sk

Slovenská pol'ovnícka komoľa
Adresa: Štef;ínikova10, 811 05 Bratislava, tel: O2l572O3311, fax: 02l57203315
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Pľíloha č. 11 - Tlačivá

Epizootologické šetľenie
pľi podozrení/potvľdení*aviáľnej influenzy
Dátum vyplnenia:
Úľadný veterinárny lekár/telefon:
Dátum podozrenia:......................,
Dátum potvrdenia:......'.............

Názov prevádzkarne:.
Adresa prevádzkaľne:
Faľma:
Uradné veterinárne číslofarmy
Informácie poskýol/telefón: ...
Súkromný veteľinárny lekár:

.Iftaj

Okres:

....Prítomný:

...

I. Infoľmácie o chove
Typ chovu:

!

!

komerčný chov

nekomerčný chov

Kategóľia chovu:

[] nozvĺNoŽovacÍ CHoV

!

!

mäsová línia

!
!
!

odchov

ľodičia
staro rodičia

uŽIrrovŕ cnov:
fI pľodukcia mäsďvýkľm

!

produkcia konzumných vajec
E nosnice
tr mládky

!

znášková|ínia

!
!
!

odchov

ľodičia
staro rodičia

!á''o

Dnie

Dľuh a počet pľítomnei hvdiny a inÝch vtákov žiiúcichv zaiatí

Dľuh

Dľuh

Počet kusov

Počet kusov

Dľuh

Kuľa domáca

husi

holuby

Moľkv

bažantv

pštľosv

peľličky

iarabice

Iné (wpísato)

kačky

pľepelice

Výľobná
jednotka

Dátum
naskladnenia

Počet
naskladnených

wierat

dľuh

pohlavie

Počet kusov

Vek (vyjadľený
v tyždňoch
k dátumu
vyplnenia
foľmulára)

Liaheň pôvodu
Názov pľevádzkaľne
Adresa pľevádzkaľne
Miesto/okľes/I(ľai
Uľadnévet. číslofaľmv:
Telefón:
Fax:
Systém chovu:
Počet vjlrobnej jednotky v chove:
Systém ustajnenia:

Typ ventilácie:

!
!
!
!
!

voľnéustajnenie

kli.tkouý chov
prirodzená
pľirodzená s vetrákmi
umelá: pľetlalďpodtlak
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ochľanné siet'ky pľoti vol'ne žijúcimvtákom:

!
!

Možnost'kontaktu

s

á''o
nie

vol'ne žijúcimivtákmi:

! áno
! nie

Druhy:.....

Pľítomnost' rybníkov alebo jazier:

! áno
! nie

Iné vodné nádňez

!
!

á.'o

uviesť.......

uviesť

nie

Pľítomnost' ošĺpanýchna faľme:

! áno
! nie

počet:.

Prítomnost' ostatných zvierat z tľiedy cicavce (Mammalia):

! áno

!

uveďte druh a počet podľa jednotlivých druhov:

nie

Topogľafia zaľiadenia

Musí bý' vypracovaná situačná mapa prevádzkarne

s

jasne vyznačenými vjľobnými jednotkami, so

zvlerutami umiestnenými v nich a hlavné prístupové cesty do areálu.
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e o zavlečeníin

Pľemiestňovanie zvieľat:
A: Pľísunvtákov z iných zariadenílliahní, fariem/.....
(20 dní pred objavením sa prvých klinických pnznakov ochorenia)

!

á''o

nle

dátum prísunu:
druh/počet:
Názov farmy/liahn el adtesa/útadné veterináľne číslofarmy:

B: Pľísunvtákov zvýstavltrhov/iné
E áno
(20 dní pred objavením sa prvých klinických pnznakov ochorenia)

!

nie

Miesto pôvodu:..........
Miesto/okľes/kraj trhu alebo výstavy:.....

!

C: Odsun vtákov/vajec do iných fariem/liahní/bitúnok' ! áno
(20 dni pľed objavením sa prvých klinických pnznakov ochoľenia)
dátum odsunu:
Názo v farmyÁi ahn

e

druh/počet:
lbitÚĺlku/ adres ďúľadnévet erinárne

č í sl

nie

o faľmy :

!

D: Odsun vtákov na qýstavy/tľhy/iné:
! á''o
(20 dni pľed objavením sa prvých klinických piznakov ochoľenia)

nle

dátum odsunu:
druh/počet: .'...
Miesto určenia:............'
Miesto/okreslkraj trhu alebo výstavy:

Pohyb l'udí (možný spôsob zavlečenia alebo šíľeniachoroby)
(20 dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia)

!

á.'o

fl

nie

Dátum:.......

Meno a priezvisko:..
Funkcia:....
Adresa:.........
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Pohyb vozidiel:

A-pľepľavazvieratoB-pľepľavakľmiva,C-pľepľavavajec'D_pľepľavakadáveľov,Epohonné hmoty, F - iné' uveďte
Za obdobiq ktoré sa začaIo 20 dni pľed objavením sa prvých klinických príznakov a končiaci dátumom
uzáverom chovu)

Dátum
vstupu

Faťtel.
Vozidlo Názov
(Ao B, fiľmy pľe
C, D, E, ktoľúsa
pľepľava
F)
wkonala

Evidenčné
číslo
vozidla

(Ečv)

Evidenčné
číslo
pľívesu
vozidla

Pľepľavca Vodič
(firma)

Tel.
číslo

ĺučv)

hydinou v iných pľevádzkarňach E á''o
! nie
(Spoločnépoužívanie strojov, vozidiel, kľmiva, vybavenia, personálu, atď. za obdobie, ktoré sa začalo 20
dní pred objavením sa prvých klinických piznakov a končiaci dátumom uzáverom chovu)

Nepľiamy kontakt

s

Dátum kontaktov:
N áz ov pr ev ádzkarne/adre

s

ďfaľm

chovaná hydina a iné vtáky

Spoločne použité:

!auto
!k-ivo
! inél,'rr"ďte..................

aJ ur

adné veterin árne čís l o farmy

:

žijicev zajatilpočet

stľoje !vybavenie

Iná faľma vo vlastníctve toho istého majitel'a:
Dáfum kontaktov: .......
Náz o v pr ev ádzkame/adres ďfaľm al ir adné veteri nárne

!

!personál

áno

čís l o farm y

nle

:

chovaná hydina a iné vtáky žijúcevzajatilpočet: .

6t

Chovy hydiny nachádza!úce sa v blízkosti ohniska

! *o

N ázo v pr ev ádzkame/adľes ďfarm al ir adné veterináľne čísl o faľmy : . . . . .
chovaná hydina a iné vtáky žt1úcev zajatilpočet: .............

!

nie

III. Anamnestické údaie
TýŽdenný úhyn
(údaje týkajúce sa úhynu za posledných 6 týždŤrcv pred podozrením na ohnisko aviámej influenzy)

Týždeň

Počet uhynutych zvierat

od

Do

Komentáľ:

Dátum nástupu prvých klinických príznakov aviríľnejinfluenzy: .....

Klinické piznaky pozorované chovatel'om

Celkovy počet hydiny

a iných vtákov žijúcich
v zajatí (žívéai mŕtve)

:

Počet chorych

Počet uhynutych

Počet utľatených

Tieto informácie zodpovedajú dátumu prijatia obmedzujúcich opatrení z dôvodu podozrenia výskýu
aviáľnej influenzy v chove.
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IV. Vakcinácia zvierat
Vakcináci a zv ier at
Dátum
vakcinácie

j

e

vykonávaná

Ochorenie

!

:

Typ vakcíny (živá
alebo inaktivovaná

áno

rue

Komeľčný

názov vakcíny

Spôsob

Dávka

Spôsob

Dôvod
liečbv

aplikácie

Vakcináciu vykonal:

!
!

!

veterinámy lekár, meno a priezvisko, adresa:

...

veterinárny technik, meno a priezvisko, adresa:

ini', uveďte

Komentár:

V. Podávanie liečiv
Vposledných

Začiatok
liečby

15

dňochboli

liečivápodávané: !

Koniec liečby

Dľuh lieku

áno

!

nie

Komerčný
názov lieku

aplikácie

osoby, ktoľépodávali liečivá:

!
!
!

veterinámy lekár, meno a pľiezvisko, adľesa: ...
veterinárny technik' meno a priezvisko, adresa:
iny., uveďte
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Komentár

VI. Klinické

dľuhov

Druh:

Depresia
Respiračné pnzĺaky:

Pokles alebo zastavenie znášky
Edém, cyanóza alebo kožnékrvácaniny

Diarľhea
Nervové piznaky
Iné

!
!
!
!
!
!
!

mleľne

ťažké

VII. Patolosicko - a
Rinitída a sinusitída

tr

Tracheitída

Katarálna

!

Hemoragická

tr

Zápal vzduchových vakov (aerosakulitida)
Hemorágie

Epikard

!

Endokaľd

!

Žalidočnásliznica D
ovariálne folikuly
Enteritída

Katarálna

!

!
Hemoragická

!
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Iné:

Poznámky:

Podpis a pečiatky veterinárnych lekárov, ktorí epizootologické šetrenie vykonali

* nehodiace sa

pľeškrtnite
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SPRAVA

o PoDoZnnľÍ zNÄxlzv -

K,d

1.

Regionálna veteľinárna a potravinová správa

2.
3.
4.
5.

Dátum odoslania

6-

Hodina odoslania:

a

.

katastrálne číslo:

Iné regi ny, v ktorych sťl nariadené opatrenia v srivislosti s t;imto

podozrením

7. Dátum podozrenia: ................
8. Dáfum pravdepodobného zav|ečeĺianákazydo chovu:
9. P vod nékazy:
10. Prijaté opatrenia:

11. Počet vnímavych mieratv chove:
a)hovädzi dobytok

16. Počet klinicky chorych:

b) ošípané:
c) ovce:

Podonenie nanákaz:u..
okres

ĺvĺÁnľEJINFLUENZY

d) kozy:
e) hydina: ........

f) kone:
e) ryby:
h) divo žijícedruhy zvietat:
17. Počet uhynu| ch

zvieratv chove: 18. Počet zabitychzvierat:

a)hovädzídobytok:

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

f) kone:

e) rybv:
h) divo ž1jícedruhy zvierat:

19.

Počet spracovanych tiel zvierat:
a) hovädzí dobytok:
c) ovce:
e) hydina:
g) ryby: .....
h) divo žĹjirce druhy zvierat: .......

Pečiatka regionálnej veterinámej a potľavinovej spnávy a podpis regionálneho veterinámeho 1ekáľa:

Dáfum:

o
1.

SPRAVA

v'ŕsryľn ľÁxaZY _ĺvĺÁnľuINFLUENZY
Kd

Regionálna veterin funa apotravinová správa

15. Počet vnímavych zvierat v ohnisku:

16. Počet klinicky chorych:

a)hovädzídobytok:
2.

Dát'm odoslania:

b) ošípané:
c) ovce:
d) kozy: ...
e) hydina:
f) kone:

......

3. Hodina odoslania:
4. Názov ĺákazy, prípadne typ vírusu:

5.Poradové čísloohniska:

e) rybv:
h) divo žíjce druhy nĺierat:

6. Typ ohniska (primárne, sekundárne) : ...................

7.Referenčné čísloohniska:

17. Počet uhynut; ch zvierut v

a)hovaďzí dobytok:

8. okres a katastrálne číslo:
9.Iné regi ny, v ktorych sri nariadené opatrenia v srivislosti s tymto

ohniskom:
l

2. D áfrlm pravdepo dobn ého zavIeč enía nákazy do chovu

13.

P

vod nákazy:

14.Pnjaté opatrenia:

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

0.Dátum potvrdenia ohniska:

hydina: .....

f) kone:

1 1.Dátum podozrenia: ............
I

ohnisku: l8. Počet zabitychzvierat:

:

g) ryby: ........
h) divo žIjtrce druhy zvierat:

20.

Početspracovanychtielzvierat.'
a)hovädzi dobytok:

b) ošípané:

c) ovce:

d)

..

I

kozy:
kone:

......
......

Pečiatka regionálnej veteľinámej a potravinovej spravy a podpis regionálneho veterinámeho lekáľa:

Dátum:
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Regionálna veteľináľna a potravinová spľáva:

Spľáva o zániku näkazy
Chovateľ: .......

farma:

Obec:

okľes:

Nákaza zvierat:

.

kód

..

Počet zamorených chovov pri ustálení ĺákazy
Počet vnímaých zvierat v zamoreĺých chovoch
Z celkového stavu vnímavých zvierat zo dňa úradného

kód faľmy.

dátum zistenia:
dátum vyhlásenia

HD
ochorelo

ošípané ovce/kozy

uzdravilo

zistenia tákazy

hydina
Bolo zabitých

uhynr.rlo

sa

choýh

Podozrivých z

Podoztivýclr z

nakazenia

nákazy

Dátum odoslania správy
Dátum vykonania záverečnej dezinfekcie

Vykonanie dezinfekcie bolo hlásené na RVPS dňa
Výsledok diagnostického šetrenia
Kol'ko kusov vnímaých zvieratbolo očkovaných

ochĺanne

počas trvania náľkazy
Straty u

Núdzovo

Liečebne

vnímaých zvierat po vykonanom očkovaní

Výsledok šetrenia po pôvode nákazy
Kontľola dezinfekcie vykonaná dňa

Boli dodržiavanémimoľiadne veteľinárne opatľenia
Bo1o zabitých
(ť

o
o
k
o

so

Celkoýpočet
zvíeratv
ĺakazených
chovoch

Hovädzi dobyok
ošípané

o

a

o

ť
N
(€

H

5

o

É
0)

(ť

5

:-)

o
o

'h

s'ä
-:

(D

äN

'rt -v
o(d
oc

N

sš'

'o
-v
oi(É

ô'é

Ovce a kozy
Hydina
Psy' mačky
Počet nakazených chovov
Poznánky, návrhy

podpis chovateľa

podpis súkĺom.vet. lekáľa

pečiatka RVS, podpis

SVPS SR O2.ZZ-05

Denné hlásenie o epizootologickej situácii pľi výskyte nákazy

_

aviáľnej influenry

Dátum vyplnenia:
IJr adný veteľinámy lekáľ/telefón

Ohnisko
Dátum podozrenia:...................'.
Dátum potvľdenia:
Názov prevádzkame/Adresa prevádzkarnelFarma/uradné veterináme číslofaľmy:

Celkovy počet hydiny

a iných vtákov žijúcich
v zaiatí (živéai mŕtve)t

Počet chorych vtákov*

Počet uhynutych
vtákov*

Počet utľatených
vtákov*

Počet vykonaných kontrol plnenia naľiadených opatrení:
Poznámky k pľiebehu nákazy aviárnej influenzy v ohnisku:

ochranné pásmo:
počet komerčných chovov hydiny a iných vtákov žijilcichv zajati
súhmný počet hydiny a iných vtákov žijúcichv zqatí v komerčných chovoch:
súhmný počet cicavcov v komerčných chovoch:
počet nekomerčných chovov hydiny a iných vtákov žlJncichv zajati
súhrnný počet hydiny a iných vtákov žIjúcichvzqati v nekomerčných chovoch:
počet vykonaných kontrol v ochľannom pásme:

Poznámky k situácii v ochľannom pásme:
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Pásmo dohľadu:
počet komerčných chovov hydiny a iných vtákov

žijilcichv zajatí

súhrnný počet hydiny a iných vtákov žijúcichv zajati v komerčných chovoch:
súhľnnýpočet cicavcov v komeľčnýchchovoch:
počet nekomerčných chovov hydiny a iných vtákov žijilcíchvzqati:
súhrnný počet hydiny a iných vtákov žIjúcichvzajatí v nekomerčných chovoch:
počet vykonaných kontrol v pásme dohľadu:

Poznámky k situácii v pásme dohľadu:

Ďalšie pásmo s obmedzeným pohybom:
počet komerčných chovov hydiny a iných vtákov

žijicichv zajati:

súhrnný počet hydiny a iných vtákov žijtlcichv zajatí v komerčných chovoch:
súhrnný počet cicavcov v komerčných chovoch:
počet nekomeľčných chovov hydiny a iných vtákov žijilcichv zajatí
súhľnný počet hydiny a iných vtákov žijúcichvzajati v nekomerčných chovoch:
počet vykonaných kontľol v ďalšom pásme s obmedzeným pohybom:

Poznfunky k situácii v ďalšom pásme s obmedzeným pohybom:

Podpis

a

pečiatka úradnéhoveterináľneho lekára:

*údaje o aktuálnom stave v deň vyplneniaformulára
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Úľadný záznam č.
o usmľtení wierat a o likvidácii mateľiálov,
ktoľémôžu pľenášat'víľusaviáľnej influenzy v ohnisku aviárnej influenzy

Na
pr ev

základe veterináľnych opatľeníč.
Zo dňa
ädzkamel farma/ ur adné veteri náľne čísl o farmy.

bol v chove názov

pľevádzkarne/adľesa

v počte ................kusov/druh

..

usmľtených.
Spôsob usmrtenia:
Dátum usmrtenia: ..,

Usmľtenie vykonal
Úľadný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko): ............
veterinárnych opatľení č.
Zo dňa
ádzkarne l farĺľrď ur adné veterinárne čísl o faľmy. . .
o kadávery/početlhmotnosť:
o násadovévajciďpočet:
. konzumné vajciďpočet:
o kľmivo/hmotnosť:
o iné.......
Spôsob likvidácie:
Dátum likvidácie:

Na základe
pr ev

.

Likvidáciu vykonal:
Uľadný dohl'ad zabezpečil (meno
Uradný zátznam

1.

*

:::i'l'ľffiľ"#ľe/adresa

pľiezvisko

podpisom potvrdzujú:

Pracovník regionálnej veterinárnej a potravinovej správy:

meno a

2.

s

a

::: :

pľiezvisko

funkcia

podpis a pečiatka

Zástupcaprevádzkame, v ktorej sa zvieratá usmrcovali:

meno a priezvisko

funkcia

podpis a pečiatka

Pľíloha: zberný list od kafiléľie
7l

Súpis chovov a počty zvieratv ohnisku, v ochľannom pásmeo v pásme dohloadu
a v iných pásmach s obmedzeným pohybom pľi podozľení/potvľdení*
aviárnej influenry v chove hydiny alebo iných vtákov žijúcichv zajatí

Dátum vyplnenia
Úradn ý veteľinárny lekáľ/telefon:

...

I.

OHNISKO

Dátum podozrenia:......'.
Dátum potvrdenia:...........
Názov prevádzkame/adresa ptevádzkamelfarmaliradné veteľináme číslofarmy:

Dľuh a počet prítomnei hvdinv a inÝch vtákov žiiúcichv zaiatí v chove

Dľuh

Počet kusov

Druh

Počet kusov

Dľuh

kuľa domáca

husi

holuby

moľkv

bažantv

pštrosv

peľličky

iarabice

rne

kačky

pľepelice

cicavce**

Počet kusov
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II.

oCHRANNE ľÁstvĺo

Celkový počet komeľčnýchchovov:

.........

Názov prevádzkarne/adľesa lfaľmalúradnéveterináľne číslo:

kuľa domáca

husi

holubv

moľkv

bažantv

pštľosv

peľličky

iaľabice

tne

pľepelice
kačkv
Názov pľevádzkarne/adľesa lfarmalúradnéveteľinárne číslo:

cicavce**

kuľa domáca

husi

holubv

morkv

bažantv

pštľosv

peľličky

iaľabice

lne

pľepelice
kačky
Názov pľevádzkaľne/adresa lfarmal úradnéveterináľne číslo:

cicavce**

kuľa domáca

husi

holuby

morky

bažantv

pštľosv

peľličky
kačky

aľabice
pľepelice

rne

cicavce**

Počet nekomeľčnýchchovov Počet hydiny
v ochľannom pásme

v nekomeľčných Počet iných vtákov žijúcich
chovoch v ochrannom pásme
v zajatí
v nekomeľčných
chovoch v ochľannom pásme

t3

ilI. PÁSMo DOHĽADU
Celkový počet komerčných chovoV!

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

Názov pľevádzkarne/adľesa l farmal úradnéveterináľne číslo:

kuľa domáca

husi

holuby

moľky

bažantv

pštľosy

perličkv

jaľabice

tne

pľepelice
kačkv
Názov pľevádzkaľne/adresa lÍarmalÍradnéveteľinárne číslo:

cicavce**

kuľa domáca

husi

holuby

moľky

bažantv

pštrosv

peľličky

iaľabice

rne

kačky
pľepelice
Názov prevádzkarne/adľesa lfarmalúradné veteľináľne číslo:

cicavce**

kuľa domáca

husi

holubv

moľky

bažanty

pštľosv

perličky

aľabice
pľepelice

rne

cicavce**

Počet nekomeľčných chovov Počet hydiny

v pásme dohloadu

v nekomerčných Počet iných vtákov žijúcich
chovoch v pásme dohl'adu
v zajatí
v nekomeľčných
chovoch v pásme dohl'adu
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III.

ĎALŠIľpÁsMo s oBMEDznľÝvĺPoHYBoM

Celkový počet komeľčných
Názov pľevádzkarne/adľesa lfarmalúradné veteľináľne číslo:

kuľa domáca

husi

holubv

moľkv

bažanty

pštľosy

peľličky

iarabice

ln€

pľepelice
kačkv
Názov pľevádzkaľne/adľesalÍarmalútadnéveteľináľne číslo:

cicavce**

kuľa domáca

husi

holuby

moľky

bažanty

pštrosy

peľličkv

arabice

lne

pľepelice
kačky
Názov pľevádzkaľne/adľesa lÍarmal úradnéveteľináľne číslo:

cicavce**

kuľa domáca

husi

holuby

morkv

baŽanfr

pštľosv

peľličky

iaľabice

lne

kačkv

pľepelice

cicavce**

Počet nekomeľčnýchchovov Počet hydiny
v ďalšom pásme s obmedzeným
pohybom

v nekomeľčných Počet iných vtákov žijúcich
chovoch v d'alšom pásme v zajatí v nekomerčných
s obmedzeným pohybom
chovoch v ďalšom pásme
s obmedzeným pohybom
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V ochľannom pásme, pásme dohloadu a v ďalších pásmach s obmedzeným pohybom sa nachádza
ciľkus, zoologická záhrada, obchod so spoločenským vtáctvom, parky s vol'ne žijúcimizvieľatami,
ohľadené oblasti, kde sa hydina alebo iné vtáctvo žijúcev zajatí chová na vedecké účelyalebo účely
súvisiace s ochľanou ohľozených druhov, alebo s úradne ľegistľovanými vzácnymi dľuhmi hydiny
alebo iného vtáctva žijúcehov zajatíz

tr Áľo

tr

NIE

V prípade, keď áno, tľeba vyplnit'nasledovnú tabul'ku:

Pľevádzkaľeň:

Majitel':
Dľuh pľevádzkaľne:
Nachádza

sa: E

v ochľannom pásme
v pásme dohl'adu
v ďalšom
e s obmedzeným pohvbom
Dľuh hydiny alebo Počet
Dľuh hydiny alebo
iného vtáctva
iného vtáctva
žiiúcehov zaiatí
žiiúcehov zaiatí

E
E

Počet

Podpis a pečiatka úľadnéhoveterináľneho lekáľa:

* nehodiace sa

**

pľeškľtnite
uviest'dľuh a počet jedincov podl'a jednotlivých dľuhov
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Úľadný záznam

o

č,

vykonaní pľedbežnéhoa záverečnéhočistenia a dezinfekcie
v ohnisku aviáľnej influenzy

Predbežnéčistenie a dezinfekcia:
Na základe veterinárnych opatrení č. .... zo dňa ...
veterinárne číslofarmy: ...............
:: ]:' : :::::
a dezinfekcia v súlade s $ 29 nariadenia vlády č.36712007 Z. z.
Dátum vykonania predbežného čistenia a dezinfekcie : .......'.'.....
p ollžitý prípravolďkonc entľáci a

::::Ť'ťl"#äĺ"jí*iTJĹxi:

:

množstvo použitého prípravku:

Záxerečné čistenie a dezinfekcia:
Na základe veterinárnych opatrení č. .... zo día ...... bolo v chove preváďzkareň/adresďfarmaluradné
veterinárne číslofaľmy: ......
.....vykonan é záverečnéčistenie
a dezinfekcia v súlade s $ 29 nariadenia vlády č:.36112007 Z. z
Dátum vykonania záverečného čistenia a dezinfekcie
p oužitý pľípravolďko ncentľáci a :
množstvo použitého prípravku:

čistenie a dezinfekcia bola vykonaná fiľmou (názov a adresa):
Úľadný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):
Uradný záznam

s podpisom potvrdzujú:

1.

Pracovník regionálnej veterinárnej

meno a priezvisko

2.

a

potravinovej spľávy:

funkcia

podpis a pečiatka

Zástupca prevádzkame, vktorej sa predbeŽné azáverečné čistenie adezinfekcia sa
vykonala:

meno a pľiezvisko

funkcia

Pľíloha:Pľotokol o vykonanej práceo pľípadne potvrdenie
ktoľá čistenie a dezinfekciu vykonal.

podpis a pečiatka

o

vykonaní práce od pľíslušnejfirmy,
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Pľotokol o vyšetľenízvieratpodozľivých z aviárnej influenzy
Dátum vyplnenia:
Uradný veterinárny lekár/telefon: .
Dátum podozrenia:.........................
Dátum potvľdenia:..

Názov prevádzkame:.
Adľesa pľevádzkarne:
okľes:

Faľma:.'....

Uradné veterinárne číslo
Súkľomný veterinárny lekár:

!á.'o

.Pľítomný:

..

!nie

Anamnestické údaie
TýŽdenný úhyn
(údaje týkajúce sa úhynu za posledných 6 týždnov pľed podozľením na ohnisko avifunej influenzy)

Týždeň

od

Počet uhynufých zv ierat

Do

Komentáľ:
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Dátum nástupu prvých klinických príznakov aviárnej

Klinické piznaky pozorované chovateľom

Celkový počet hydiny

a iných vtákov žijúcich
v zaiatí(žĺvéai mŕtve)

:

Počet choľých

Počet uhynu{ých

Počet utľatených

Tieto informácie zodpovedajú dátumu prijatia obmedzujúcich opatľení z dôvodu podozrenia výskýu
aviárnej influenzy v chove'

Klinické vyšetľenie podl'a dľuhov

Depresia
Respiľačnépnznaky:
Pokles alebo zastavenie znášky
Edém, cyanóza alebo koŽné krvácaniny
Diarrhoea
Nervové pnznaky
Iné

!
!
!
!
!
!
!

mlerne

ťažké
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Patologicko

_

anatomický nález

Rinitída a sinusitída
Tracheitída

Katarálna

!

Hemoľagická

!

Hemoľagická

!

Zapal vzduchových vakov (aerosakulitída)
Hemorágie

Epikaľd !
Endokard

!

Žalidočnásliznica !
ovariálne folikuly
Enteritída

Katarálna

!

!

Poznámky:

odobľatévzorky:
dľuh hydiny a iného vtáctva žijúcehov zajatíltyp vzorky/počet

Podpis

a

pečiatka úradnéhoveterinárneho lekára:
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Pľíloha č.12 - Počet a lokalizácia všetkých schválených chovov hydiny
Aktuálny zozrLam schválených chovov hydiny sanacháďza na webovej strĺínke:
htto //www. svo
:

s.

slĺ/zvi et atal zo znaĺrlv. aso?

LANG:

S

K

8l

