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SEKCIA t

zÁxoľľnľnÁVoMoCI

Slovenská republika má zákonrlé právomo ci na zabezpečenie rýchlej a účinnejeľadikačnej
kampane a implementovanie pohotovostného plánu.

1.1

Právny ľámec pľe kontľolu afrického moľu ošíoanÝch
dokumentoch:

o

a

ie

obsiahnutý v týchto

Zákon č. 3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti a o zmene niektoľých zákonov v zneni
neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ,,zákon č.3912007 Z.z".).
Naľiadenie vlády č.27712003 Z. z., o opatľeniach na tlmenie afľického moru ošípaných
(ďalej len ,,naľiadenie vlády č.27712003 Z. z.'o).
Diagnostická príručkaustanovujúca diagnostické postupy, metódy odbeľu vzoľiek
a kĺitéľiana vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie afrického moru
ošípanýchI 120041271 (vestník MP SR č.26 12004).

r.2

Usmľtenie infikovanÝch zvieľat a jedincov. ktoľéprišli do kontaktu
zvieľatami a spôsob nahľadenia škody.

s

infikovanými

Podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákonač.3912007 Z. z. saumožňuje orgánom štátnej spľávy
vo veterinárnej oblasti naľiadiť veterinárne opatrenia, ktorými sa naľiadi usmľtenie
zvierat infikovaných AMo ako aj ostatných zvierat, ktoľéboli v kontakte s víľusom
AMo. obdobné opatrenia môže naľiadiť aj veteľinárny inšpektoľ podľa $ 14
citovaného zékona, ak si to okolnosti prípadu vyžadujú.

Nariadením Rady (ES) 109912009 o ochĺane zvierat počas usĺnÍcovania(ďalej len
,,nariadenie Rady") a nariadením vlády SR č. 43212012 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochľanu zvierat počas usmrcovania (ďalej len ,,naľiadenie vlády SR")
sa riadi uslnľcovanie infikovaných zvierat a jedincov' ktoré prišli do kontaktu
s infikovanými zvieľatami. Bude sa postupovať aj v súlade so Štandardným
opeľačnýmpostupom na usÍnľcovanie zvieľat pri zdolávaninékaz (ďalej len ,,ŠoP"; a
s Doplnkom č. 1 k ŠoPna ľiešenie neobvyklých, kľízovýchsituácií pľi depopulácii
zvierat

Ak

sa na územi Slovenskej ľepubliky vyskytne africký mor ošípaných, chovateľovi
zvierat moŽno poskytnúť podporu na úhľadu nákladov a stľát spôsobených

naľiadenými opatreniami.

1.3

Hlásenie o oodozľeníz v'ŕskvtu AMo
Sanitačnépráce a iné činnosti v infikovaných chovoch
odstľiĺnenie kadáverov
Kontľola premiestňovania zvierat

Zákon

č. 3912001 Z. z.

ustanowje upovedomiť bez meškania orgĺĺnštátnej
veterinárnej správy určeným spôsobom o každom podozľenízvýskytu choľoby
podliehajúcej hláseniu, ako aj ostatné skutočnosti v záujme ochĺany zdravia zvierat a
J

l'udí a podľa svojich možnostíuľobiťnevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo

k rozšíľeniuchoľoby.
organy štátnej správy vo veterinárnej oblasti (ďalej len oľgány veteľinámej spľávy)
majú právomoc nariadiť uzatvoľenie chovu, v ktorom su zvierutá podozľivé na AMo
alebo nakazenia touto choľobou. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvoriť a
izolovať. Akákol'vek manipulácia s kľmivom, odpadmi, výrobkami
inými
pľedmetmi, ktoré by mohli byt'nositeľom vírusu, je zakázaná. Pohyb osôb dnu a von
zizolovaneho priestoru je obmedzený a podlieha schváleniu orgánov veterinárnej
spľávy.
Po laboratórnom potvrdení nékazy je cieľom naľiadených opatrení dostať choľobu
pod kontľolu, vyčistiťa vydezinfikovať všetky miesta, ktoré prišli do kontaktu
s uhynutými alebo podozľivými zvieratami.
Podrobný postup stanovuje Naľiadenie vlády č.27712003 Z. z..

a

I.4

Určenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu

Podľa $ 9 Nariadenia vlády č.27712003 Z. z. vprípade potvľdenia afrického moru
ošípaných v chove pľíslušnýoľgán veteľiniáľnej spľávy vymedzi okolo ohniska
ochľannépásmo o polomeľe najmenej 3 km a pásmo dohľadu o polomere najmenej l0
km.
Legislatíva umožňuje modifikáciu vel'kosti týchto pásiem v pľípade potľeby.

1.5

Vakcinácia
Podl'a $ 19 Nariadenia vlády
moru ošípaný ch zakinaná.

L6

SR

č.27712003 Z.

z. je

vakcinácia proti afľickému

Súčinnosťorgánov policainého zboru' iednotiek civilnei ochrany' príslušníkov
ozbrojených síl a colných orgánov.

Podľa $ 16 zákona č.3912007 Z. z. sú príslušnícipolicajného zboru, jednotky civilnej
ochľany, príslušníciozbrojených síl a colných oľgánov povinní spolupľacovať pri
zabráneni šíľeniuchoroby a eradikácii choroby, ak o to oľgán veterinárnej správy,
veterináľny inšpektor alebo úľadnýveteľinámy lekár poŽiada.
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2.l

2

FINANCNE ZABEZPECENIE

Personál

Mzdové naklady pracovníkov oľgánov veterináľnej spľávy, ako aj pľacovníkov

zamestnaných na dobu určitúpľe zabezpečenie plnenia úloh v kľízoqýchsituáciách, sú
kľýézo štátneho ľozpočtuSlovenskej ľepubliky.

2.2

Materiálne vybavenie a spotľebný mateľiál

Naklady na mateľiálne vybavenie a spotľebný materiál sú kľýéz ľozpočtoqých
zdľojov Slovenskej ľepubliky.

2.3

4

Na vzniknuté náklady chovatel'ovi zvieľat možno poskytnúť podpoľu na

úhľadu
nákladov a strát spôsobených nariadenými opatľeniami. ($ 45 zákonač:.3912007 Z.z.).

2.4

V},platenie odškodného

Na vzniknuté naklady chovateľovi zvierat možno poskytnúť štátnu pomoc na úhľadu
nákladov a strát spôsobených nariadenými opatľeniami. ($45 zákona č.3912007 Z. z.).
Schéma štátnej pomoci na eľadikáciu a prevenciu ochorení zvierat (ďalej len
,,schéma") je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie
upľavujúcimi poskytovanie štátnej pomoci . Schéma je vypľacovaná podl'a naľiadenia
Komisie (EU) č. 702l2OI4 z25. júna 2014, ktorým sä určitékätegórie pomoci
v odvetví poľnohospodáľstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú zazlučiteľnés vnútoľným tľhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Euľópskej únie (U. v. EU LI93,I.7.2Ol4).
Poskýovateľom pomoci j e Ministeľstvo pôdohospodárstva a rozv oja vidieka SR.

Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákona č. 3912007 Z.z. je úradný veterinámy lekáľ
oprávnený potvrdzovať vyčíslenienákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo
zabijania zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadových vajec, zrĺľodočných
produktov, pľoduktov Živočíšnehopôvodu alebo vybľaných produktov rastlinného
pôvodu a krmív.
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HIERARCHIA KoNTRoLNÝCH oRGÁNov

3.1

Zodpovednosť za kontrolu afľickéhomoru ošípanýchna uzemí Slovenskej republiky
má minister pôdohospodáľstva Slovenskej republiky. Výkonom kontroly je poveľený
hlavný veteľináľny lekĺĺľ.

3.2

Hlavný veterinárny lekaľ splnomocňuje pľacovníka naľodného centľa pľe tlmenie
chorôb, aby vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pľe pľípadpodozrenia a
qýskytu afľickéhomoru ošípaných.

(Meno a adresa národného centra pľe tlmenie choľôb je v pľíloheč.l).
V prípade výskytu nákazy, bude naľodné centrum riadiť všetky činnosti
v súlade s pľíkazmi hlavného veterinámeho lekára.
Miestne centrá sú zodpovedné zakontrolu AMo (ohniská a obmedzenia)
v rámci svojho regiónu .

5

Minister pôdohospodárstva

hlavný

N

lekár

centrum pľe

tlmenie choľôb

Veterinárny ústav

Zvolen

*

\
Miestne centľa}re
tlmenie choľôb

Regionálne stredisko

* Národné centľum pre tlmenie choľôb je k dispozícii pre choroby uvedené v Pľílohe č.l zákona
3912007 Z. z.

sEKcIA
4.1

4 ľÁnooľÉcľľTRUM PRE TLMENIE NÁKAZ

Hlavný veteľináľny lekaľ s podporou naľodného centra pľe tlmenie chorôb je

zodpovedný za:
riadenie miestnych kľízovýchcentier pľe tlmenie chorôb
styk s diagnostickými laboľatóriami
zabezpečenie finančných prostľiedkov na vykonanie pohotovostného plánu
Zabezpečenie výcvikových pľogramov a nominovanie pracovníkov pre veľejné
qýcvikové programy
o zabezPečenie osvetových kampaní
o riadenie ostatných oľgánov v prípade vzniku choroby
. ľozmiestnenie peľsonálu a ostatných zdrojov do miestnych centier pre tlmenie
chorôb
o schválenie ochĺanných pásiem a pásiem dohl'adu
o uzawetie hľaničnýchpľiechodov v pľípadepotľeby
. zabezpečenie núdzových Íinančnýchzdrojov, uľčenýchna kĺytie nĺĺkladov
spojených s epizoóciou
. styk s poľnohospodaľskymi obchodnými zdruŽeniami a médiami
. za infoľmovanie o.I.E.
o styk s komisiou EÚ.

o
o
.
.

lekráľ je oprávnený v naliehavých pľípadoch pľiamo riadiť každého
veteľinámeho lekaľa, ktoý vykonáva odborné veteľináľne činnosti na 'Územi Slovenskej
republiky.

4.2. Hlavný veterinárny

4.3.

o
.
o

Narodné centrum pre tlmenie choľôb je zľiadené v pľípadevýskýu AMo na územíSR
aje vybavené:
potrebným zariadením
zásobami (pľostľiedkami komunikácie
PC, telefónmi,
emailami, faxami)
mapami a inými mateľiálmi potrebnými na riadenie opatrení na tlmenie chorôb
zoznamarli naľodných organizácií, ktoľémusia byt' kontaktované v pľípade
vypuknutia choľoby (Pľíloha č. 10)

a

-
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5.1

5.2

5 KONTROLA

NA MIESTNEJ UROVNI

pripravenosť na výskyt a kontrolu AMo na miestnej úrovni je zodpovedný
regionálny veteľinámy lekár. Každe miestne centľum na tlmenie chorôb riadi obvykle
inšpektoľ pre zdľavie a ochĺanu zvierat, ktoý je zodpovedný pľiamo hlavnému
veterinárnemu lekaľovi Slovenskej ľepubliky. Počet a umiestnenie miestneho centľa je
také, že personál, ktoľý pľacuje v centľe sa môŽe ľahko dostať do kaŽdého chovu
hospodaĺskych zvieľat v ľámci oblasti, ktoľúmá pod kontrolou a vľátiť sa v pľiebehu
dňa do stľediska. Existuje 40 ľegionálnych veteľinárnych a potľavinových správ
a miestnych centieľ, ktoré sledujú zdravotný stav zvierat v svojom ľegióne. Mapa
ukazujúca územie, ktoré pokĺýva každécentrum, je v Pľíloheč. 2 tohto náľodného
pohotovostného plánu.
Vpľípade potľeby, zhľadiska denzity chovov, trvania arozšíľenianákazy, na
zabezpečenie operatívnosti riadiacej činnosti pľi likvidáciinákazy, môže ľegionálny
veteľinárny lekár zriadiť regionálne stredisko v mieste výskytu choroby' ktoľé
vykonáva činnosťpodľa poveľenia miestneho centľa na tlmenie choľôb.

Za

5.3

Miestne centľá pre tlmenie choľôb sú vybavené potrebnými zariadeniami a zásobami,
aby mohli okamžite zasiahnuť v prípade vzniku choroby. Zoznam osôb a organizácíi,
v oblasti zahrnutej do centra, ktoré musia byt' kontaktované v pľípadevypuknutia
choľoby je aktualizovaný a je stanovený postup hlásenia (Príloha č.3 a Pľíloha č. 9).

5.4

V stave nudze môŽu bý' potrebné zaľiadenia dodané aj prostľedníctvom súkľomných
firiem.

5.5

Miestne centr á pľe tlmenie choľôb zodpov edají za
o implementovanie kontrolných opatrení a ochĺanu životnéhoprostredia
o ľiadenie a výkon miestnych kontrolných opatľenív prípade vzniku choroby
o vYmedzenie ochľannéhopásma a pásma dohľadu vo svojej pôsobnosti
. styk s náľodným centľom pre tlmenie choľôb
o zabezpečenie epizootologického šetľenia v spolupľáci so skupinou odborníkov a za
tľanspoľt vzoriek do diagnostických laboľatóľií
o udľžiavaniespojenia s VÚ Zvolenv súvislosti s odberom a tľansportom vzoľiek
. styk s políciou pri izolovaní infikovaných chovov a pri iných obmedzeniach v
:

.
o
o
.
.

ľegióne
dozoľ nad ohniskom a nad všet\ými prácami v infikovaných chovoch: usmľtenia a
odstránenie všetkých nakazených zvierat a zvierat podozľivých znákazy a
nakazenia

dozor nad dezinfekciou

a

čisteníminfikovaných pľiestoľov,materiálu

a
dopravných pro stľi edkov
vyšetľenie chovov v ochľannom pásme a pásme dohľadu
rozhodovanie vo veci pľemiestňovania zvietat, prepravy produktov živočíšneho
pôvodu, živočíšnychvedľajšíchpľoduktov, kľmíva materiálov v ochrannom
pásme a pásme dohľadu, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu AMo, uzatvoľenie tľhov
a bitúnkov
ukladanie opatľení na obmedzenie premiestňovania v ochľannom pásme a pásme
dohl'adu

o udržiavanie spojenia s políciou, poľnohospodaľskymi a
spoločnosťami,farmĺáľmi, bitúnkami a ostatnými
7

obchodnými
pľevádzkovateľmi

potľavinárskych

.
o
.
o
5.6

podnikov, kafilériami a ostatnými

pľevádzkovatel'mi kľmiváľskych podnikov a pod.
pravidelné informovanie veľejnosti o rizikách infekcie a za pripravenost' v pľípade
vzniku AMo naizemi svojho ľegiónu
vykonávanie osvetových kampaní
uspoľiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pľe úspešnétlmenie chorôb
súčinnost'pri ohodnocovanívzniknutých škôd

Povinnosti pľi výskyte
a

spracovateľmi yZP,

AMo

pľe ďalšie orgány

polícia, armáda, oľgány civilnej ochľany, colné orgány

_

budú asistovať pľi

zabezpečeníinfikovaných pľiestorov a kontrolovať pohyb v oblasti.

Zloženie miestneho centra pľe tlmenie chorôb
koordinančný tím
administratívny tím
epizootologický tím
eradikačný tím súčasťouktoréhoje aj veterinárny inšpektoľ ochĺany zvierat
kontľolný tím

5.7

.
o
o
o
o

V pľípade výskýu ohniska AMo môže ľegionálny veteľinámy lekaľ po konzultácii
s nadriadenými organmi požiadať o personálne a materiálne posilnenie miestneho
centra zineho centra.

Miestne centrum pre tlmenie choľôb bude v nepretržitom kontakte

s narodným
centrom a skupinou odbomíkov pľe AMo, aby sa uľčilaspľávna stratégia eľadikácie
choroby.

5.8

SEKCIA 6 SKUPINA

oDBonľÍrovPRE AMo

Skupiny odboľníkov s podľobnými znalosťami o AMo boli vytvoľené v spolupráci
s narodným centrom pre tlmenie chorôb aYIJ Zvolen. (pľíloha č. 4)

6,1

6.2

a

o

Skupiny odboľníkovmaj ú nasleduj úce povinno sti
v pľípadepľimárneho ohniska AMo vykonať okamžitéepizootické šetrenie, ktoré
poskytne rozsiahle zhodnotenie zahrnutéh o rizika.
v priebehu tlmenia choroby sa zaoberď konkĺétnymivzniknutými problémami
a poskytovať ľady miestnym centrĺĺmna tlmenie choľôb.
vždy si udľžiavaťodboľné znalosti pľi zvládnutí naliehavých prípadov aznalostio
chorobách uvedených v Pľílohe č. 1 zákona č. 3912007 Z. z' v rŕtmci Slovenskej
ľepubliky arczvíjaťnové stľatégie kontľoly a techniky, ak je to potrebné.
školiťa poskytovať rady ostatnému personálu o núdzoých opatľeniach.

6.3 Epizootologické šetľenie z pľimáľneho ohniska ochoľenia popisuje

o
o
o

situáciu v infikovanom chove.
počet a druhy vnímavéhoa iného dobýka; metódy chovu.
počet klinicky postihnutýchzvierat a stanovený vek najstaršej patologickej zrnerly

8

.

vel'kost' aumiestnenie chovu ajeho vzťah sostatnými chovmi, verejnými cestami
a pod.

o miestnu
o
o

meteorologickú situáciu,

pokiaľ nie je

k dispozícii z neďalekej
meteorologickej stanice.
posledné premiestňovania (zvieratá a peľsonálu) do chovu a z chovu.
zistenie možnosti, či šírenie choroby spôsobujú vektory alebo diviaky.

6.4. Na základe týchto zistení poskytne vedúci skupiny rady miestnemu alebo národnému
centru o
o možnom pôvode infekcie.
o pravdepodobnej dobe tľvania infekcie v chove.
o chovoch' v ktoľých je najväčšieľiziko rozširovania vektoľom alebo
premiestňovaním.
o sledovani ainých opatreniach, ktoľésa musia vykonať za účelomobmedzenia
ľozširovania choroby.

6.5.

Skupina má k dispozícii zariadenie na odbeľ vzoľiek ( pre 250 zvierat) a komunikačné
zaríadenia. Môže by' poskytnuté mobilné vybavenie a umiestnené len za dezinfekčnú
baľiéľumimo infikovaných priestorov.

6.6. Skupina odboľníkov nie je zodpovedná zausmtcovanie a odstľaňovanie kadáverov a iné
rutinné opatľenia v infikovaných priestoľoch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych
centier pľe tlmenie choľôb.

SEKCIA
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ĽUDSKÉZDRoJE PoŽADovANE v PRÍPADE
NUDZO\^ŕCH SITUÁCIÍ
Slovenská ľepublika má dostatok ľudských zdľojov (pľílohač. 5) vrátane
laboratórneho peľsonálu (Časť9), zniadení (Pľíloha o. o; a ňf'ašt uktú.y (Časť3) na

zabezpečenie ľýchlej a efektívnej eradikačnej kampane ako je to poŽadované v pľílohe
č.9 Naľiadenia vlády č.27712003 Z. z.

Do konca ľoka 2018 nebol v Slovenskej ľepublike žiadny ľegión s vysokou hustotou
populácie ošípaných'
Náľodné centrum pre tlmenie choľôb má k dispozícii zoznam veterináľnych lekárov a
administratívnych pracovníkov, ktorí môŽu bý privolaní v prípade výskytu AMo.
K dispozícii je 40 miestnych centier s vybavením (Príloha č. 9) i s personálom. Hlavný
veteľinárny lekár je podľa $ 6 ziákona č.3912007 Z. z. oprávnený v naliehavých
prípadoch priamo ľiadiťkaždéhoveteľinárneho lekara, ktorý vykonáva odbomé
veteľináľne činnosti naúzemi SR, naľiadiť núdzovéopatrenia, ako aj ľiadiť
zamestnancov oľgánov verejnej správy a iné osoby, ktoľých činnosti sú potrebné na
kontľolu alebo eľadikáciu choroby zvierat. Nasadenie a koordináciu pracovníkov do
iných ľegiónov/okĺesov bude riadiť naľodnécentrum.

Školenípracovníci pľe prípad výskýu
uvedení v pľíloheč. 5.

AMo

(alebo so skúsenosťami s AMo) sú

Slovenská republika má okamžite k dispozícii dostatočný počet školených
pracovníkov na prácu až v I0 ohniskách ochorenia, v ktoľomkolŤek čase a
9

na ľiadne vykonávanie dohľadu v och'ĺannom pásme o polomere

znich.

SEKCIA
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3 km,

v každom

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

Kópia opeľačnéhomanuálu pľe AMo je v pľíloheč. ó.

SEKCIA
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DIAGI{OSTICKE LABORATORIUM

Diaenostické laboľatórium pre

AMo

ZaPezpečenie laboľatóľnei diaenostiky

vU Zv

poskytuje služby laboľatórnej diagnostiky v súlade s požiadavkami Štátnej
veteľináľnej a potravinovej spľávy SR, metodikami oIE v súlade so všeobecne záväznými
predpismi o veteľinárnej starostlivosti a v súlade s legislatívnymi požiadavkami EU.
vU Zv garantuje používanievhodných laboľatóľnych metód a všeobecných laboratórnych
postupov v riĺmci všetkých činnostísúvisiacich s diagnostikou nákaz zvierat.
Postupy laboratóľnych metód sú podrobne popísanéa vykonávajú sa podľa inteľných
dokumentov Laboratórne metodiky YIJ ZY .
Virologické metódy ASF sa vo VÚ ZY vykonávajú v súlade s inteľným dokumentom DLMM-ASF-3 Detekcia ASFV metódou ľeal-time PCR a seľologickémetódy ASF sa
vykonávajú s súlade s inteľným dokumentom D-LMM_ASF-4 Detekcia protilátok proti
vírusu ASF nepriamou imunopeľoxidázovou technikou.
Kapacita laboratórnej diagnostiky
Zásoby YU Zy reagencií a spotľebnéhomateriálu na všetky laboľatórne metódy pľe
zabezpečenie štandaľdnej kapacity sa udržiavajú tak, aby bolo možnévykonať vždy do
vyšetrení.
1 000 laboratórnych
Kapacita laboratóľnej diagnostiky NRL ASF je uvedená v nasledujúcej tabuľke
ochoľenie

Test

ASFV

PCR
IPMA

Detekcia víľusu
maximálna
kapacita/WŽdei kapacitď tvždeň
štandaľdná
500

Detekcia nľotilátok
maximálna
kapacitď tvždeň

štandardná
kapacita/ tvždeň

1000
800

1000

Riadenie laboratórnej diagnostikv v pľípade podozľenia a potvľdenia nákazy
Laboratóľna diagnostika je vo vU Zv vykonávaná v súlade s inteľným dokumentom DLS-PPL-I Pohotovostď plán laboratória _ NRL ASF.
V prípade potvľdenia podozľenia, vedúci NRL ASF ihneď informuje riaditeľa yÚ zY,
ktorý informuje hlavného veteľinárneho lekára SR. Následne zodpovedný pracovník NRL
ASF zasiela výsledok vyšetľenia faxom alebo e-mailom na ŠvpsSR a pľíslušnúRVPS.

SEKCIA
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NUDZovÁ vĺxcINÁCIA

očkovanie proti AMo je zakázarle.
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TRENINGOVE PROGRAMY

Školenie pľacovníkov

Pľe veteľinárnych lekáľov, technických asistentov a administľatívny pomocný personál vo
veterinárnej službe je zavedený jednotný pľogľam školenípľe tlmenie a eradikáciu choľôb'
vrátane afľickéhomoľu ošípaných.
Školeniepľe skupinu odborníkov a pľe kľúčovýchčlenov národného centra pre tlmenie
choľôb je v rámci pľogramu kuľzov o nákazlivých chorobách v celom Spoločenstve azahÍňa
patogenézu, klinickú a laboratórnu diagnostiku, epidemiológiu, sledovanie a surveillance,
všeobecné ašpecifickékontľolnéopatľenia, použivanie pľediktívnych údajov apostupy
v infikovaných chovoch.
Tľéningovécvičenia pľe ostatných zamestnancov organizuje skupina odbomíkov za pomoci
zamestnancov na všetkých uľovniach. Tréningový pľogram zaMňa:

-

diagnózu afľického moľu ošípaných;

-

postupy v podozľivých aználmych infikovaných chovoch;

-

epizotologické šetrenie;

-

postupy v ochĺannom pásme a pásme dohľadu;

-

sledovanie a suľveillance;

-

postupy v národnom centľe pľe tlmenie choľôb;

-

postupy v miestnom centľe pre tlmenie choľôb;

-

ochĺana zvierut (welfare) v čase usmľcovania

av

opatreniami;

-

chovoch

s

reštrikčnými

uchovávanie žáznamov na všetkých stupňoch;

- komunikácia ahlásenie

v ľámci organizačnej štruktúry

- úlohy/povinnosti centieľ pľe tlmenie

chorôb a skupiny odboľníkov;

- účinnýrozhodovací proces;
- hlásenie (notiťrkácia) a postupy

publicity.

Úradné školenia sa uskutočňujúpravidelne za účelompodporovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť,aby boli poskytnuté novým pracovníkom na začiatku
ich pracovného zaradenia teoľetické a pľaktickévedomosti o afľickom more ošípaných.

okľem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úradných školení, z ktorých niektoré sú
simulačnými cvičeniami, pohotovostné cvičenia v ľeálnom čase, ktoľésimulujú, pokiaľ
možno čo najrealistickejšie postupy tlmenia chorôb, sa uskutočňujú v dvojročných
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intervaloch. Intenzívne a extenzívne systémy produkcie ošípanýcha chovy so zmiešanými
dľuhmi zvierat sú zahrnuté v týchto cvičeniach. Zariadenia sú k dispozícii na:

-

podporu opeľatívneho ľiadenia v ohnisku;

- poskytovanie ľýchleho sledovania

kontaktných chovov a ľizikových stád;

-

simulovanie rozšiľovania ochorenia medzi chovmi;

-

porovnávanie následkov ľôznych kontľolných stľatégií;

-

riešenie problémov, ktoľésa pravdepodobne vyskytnú v reálnych situáciách

Laboľatórny peľsonál sa zúčastnína simulačných cvičeniach ale okľem toho bude mať
špeciálne školenie o laboratórnych diagnostických technikách.
Efektívnosť každéhopohotovostného cvičenia vľeálnom časeje vyhodnotená, pľipravenáje
spľáva a skúsenosťsa využívana zdokonalenie plánovania následných tréningových
podujatí.

SEKCIA
O AMO
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PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Ciel'om publicity a infoľmačnýchkampaní je zabezpečiť rozsiahlu infoľmovanosť o africkom
moľe ošípaných, o klinických príznakoch' aby osoby, ktoľísú v pravidelnom kontakte
s ošípanými a diviakmi, okamžite hlásili podozrenie na AMo. Informovanosť je zabezpečená
odboľnými článkami v časopisoch, oľganizáciou pľednášok, kurzov, pomocou médií,
zverejnením infoľmácii na webovej stľánke Štátneiveteľinárnej a potľavinovej správy:
www.sv$;.sk . Infoľmácia o priznakoch ochorenia, aktuálnanákazová situácia u diviačej zveri
je pravidelne zverejňovaná tíežna webovej stránke Slovenskej poľovníckej komory
www.polovnickakomoľa. sk.
Státna veteľinárna a potľavinová správa Slovenskej republiky vydáva v závislosti od
nákazovej situácie informatívne materiály, pľípadneletáky o AMo, ktoľésú určenépre
chovateľov ošípaných.
Regionálne veterináme a potravinové správy udľžiavajúkontakt s chovateľmi a pľavidelne
ich informujú o aktuálnej nákazovej situácii AMo v Slovenskej republike, v členských
štatoch Európskej Unie a v tretích kĺajinách.
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Prílohy
1.

2.
a

J.

4.
5.

Náľodné centrum pre tlmenie choľôb zvierat
Mapa ukazujúca 'Územie, ktoľépokľývajúmiestne centrá pľe tlmenie chorôb.
Zoznam formuláľov a hlásení pouŽívaných miestnymi centľami pľe tlmenie
chorôb.
Skupiny odbomíkov pľe AMo.
Veteľinárni lekáľi školení pľe prípad výskýu AMo (alebo so skúsenosťami
s

6.
7.
8.

9.

AMO).

operačný manuál pľe AMo.
Miestne centrá pre tlmenie chorôb.
Vybavenie miestnych centier pre tlmenie chorôb.
Zoznalrl naľodných organizácii, ktoré musia byt' kontaktované v prípade
vypuknutia choroby

Príloha č.1.
Slovenská ľepublika
Náľodné centľum pľe tlmenie choľôb nierat

_

AMo

Štát''u veteľináľna a potravinová správa Slovenskej ľepubliky
Botanická 17
84312 Bratislava

Funkciu vedúceho Náľodného centľa pľe tlmenie choľôb nierat plní vedúci odboľu
zdravia a ochrany rvieratŠvľssn

MVDľ. Maľtin CHUDÝ

tel.:021602 57 230,0905 589 169
fax:021602 57 247
E-mail : maľtin.chudy@svps.sk
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Pľíloha č.2.
Slovenská republika

Mapa ukazujúca územie, ktoľépokqývajú miestne centrá pľe tlmenie chorôb.

I

)
3
4
5
6

7
8
9
10
1l
12

Bľatislava
Senec

Dunajská Streda
Galanta
Trnava
Senica

Komárno
Nové Zámky
Levice

13
14

15
16
T7
18

19
20
21
4,,

Nitra

Topol'čany
Šal'a

23
24
25
26
27

Nové Mesto nad Váhom

Trenčĺn
Púchov
Prievidza

Žiar nadHronom

Zvolen
Vel'ký Kľtíš
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica

Maľtin

Liptovský Mikuláš

Zilina

čattca
Dolný Kubín
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28
29
30
31
32

Rožňava

33
34
35
36
37
38
39
40

Michalovce
Poprad
Stará Ľubovňa
Prešov
Vranov nad Topltou
Bardejov
Svidník

Spišská Nová Ves
Košice - mesto
Košice - okolie

Tľebišov

Humenné

Pľílohač.3.
Slovenská republika
Zoznam formuláľov a hlásení používanýchmiestnymi centrami pľe tlmenie nákaz.

Hlásenie o podozrení z

AMo

Názov foľmuláľa

Epizootologické šetľenie prí podozrení z

AMo

Veterináľne opatrenia pri podozrenĺ z AMo
Správa o rnýskyte afrického moru ošípaných
Denné hlásenie o epizootologickei Situácii pľi rrýskyte AMo
Veteľinárne opatrenia pri potvľdení AMo(v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme
dohl'adu, pre kontaktné chow)
Súpis chovateľov a počty zvierat vyšetľených (ochranne vakcinovaných) na AMo
(v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme dohľadu)
Epizootologické šetrenie pri potvľdení AMo (v ohnisku' v kontaktných chovoch)
Ziadanka na veterinárne laboratórne vyšetľenie nákazv chovoch ošípaných

(intemeťintranet

ŠvľssR)

http://www.svssr.sk/dokum enty I zakladne info/
Správa o zániku ohniska AMo
Zrušenie veterinárnych opatrení

I

0 LD

07-0

I

.pdf

Uradný zánlamo
čistenia a dezinfekcie
Uradný záznaln o vykonaní záverečného čistenia a dezinfekcie
Uradný zámamo usmĺtení zvieratv ohnisku
Uradný záznam z kontroly
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Pľíloha č.4.
Slovenská ľepublika
Skupiny odbomíkov pre

AMo

1. Skupina odborníkov
vedúci skupiny - MVDr. Rudolf JANTO' ŠVPSSR Bľatislava,
tel. : 0481415 41 27,0905 593 651
fax:0481412 56 501
E-mail : rudolfjan]La1@sYplók
člen _ Doc. MVDľ. Peter Lazar PhD. Univerzita veteľinámeho lekárstva v Košicich
tel:0915 984 569
E-mail : peter .lazar @uvlf. sk
člen _ PaedDr. Imĺich Šuba PhD., Slovenská poľovnícka komora Bľatislava
tel.: 021 572033 12, 0903 434 523
E-mail : spk@polovnictvo.sk
člen _ Ing. Milan Chlpoš, Ministerstvo pôdohospodáľstva arozvojavidieka SR
tel.: 021 59266524, 0905 3 13546
E-mail : milan.chlpos@land.gov.sk

Zástupca Národného ľefeľenčnéholaboľatóľia vo Zvolene
2. Skupina odboľníkov

vedúci skupiny - MVDľ. Rudolf Smľiga, RVPS Rimavská Sobota
tel. :0471381 l1 39, 0918 779 092
fax:047156274 39
E-mail : riaditel.rs@svps.sk
člen _ MVDľ. oskar Slivka, RVPS Komiĺľno,
tel.: 035171 31 235 - 236,0905 413 189
fax : 0351773 12 34
E-mail ; zdr av íezvieľat.KN@svps. sk
člen - Ing. Maľtina Hustinová Slovenská poľovnícka komora Bratislava
tel.: 021 57203323, 0910 7 07 082
E-mail : príroda@polovnictvo.sk
člen _ Ing. Jozef Bučko PhD. Narodné lesnícke centrum Zvolen
tel.: 0455202361, 0908 2 1 5 995
E-mail : bucko@nlcsk.org
Zást'apca Náľodného referenčnéholaboratóľia vo Zvolene
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Pľílohač.5.
Slovenská ľepublika
Zamestnanci školení pre prípad výskýu

AMo.

Všetkych cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly AMo a v pľípade
najhoľšieho scenáľa môŽu byt' povolaní. Avšak v praxi okolo 600 úľadnýchveteľinaľnych
lekáľov môže bý' povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veteľináľnych technikov na
pomoc miestnym centľám pľe tlmenie nákaz. Zoznarĺl týchto veterinárnych lekárov
atechnikov je uvedený vregionálnych pohotovostných plánoch auchováva sa vnáľodnom
centre. V tomto zoznameje uvedené:

o
o
o
o

Meno aloka|izácia členov personálu
Kvalifikácia, napríklad veterinárny lekáľ
Praktické skúsenosti skupiny 1 ( špecifikovanie ochoľenia)
Vykonané školenie

Všetci zamestnanci, ktorí nie sú pod priamou kontrolou hlavného veterinárneho lekáľa majú
stálu dohodu medzi hlavným veteľinĺĺľnymlekárom a zamestnávatel'mi o okamžitom
uvoľnenítakýchto zamestnancov.

ĺii) Počet zamestnancov školených na kontľolu AMo
Všetci úradníveteľinámi lekári sú školení.Novoprijatí zamestnanci ako súčasťnástupnej
pľaxe' pravidelných školeníorganizovaných Inštitútom pre vzdelávanie veteľináľnych
lekarov, pľípadne školení oľganizovaných v ľámci I. postgraduálneho školenia sú oboznámení
s opatreniami vykonávanými pľi výskyte AMo a epizootológiou tohto ochorenia.

(iii) Počet zamestnancov schopných pouŽívať niektoľý zjaz},kov členských štátov EÚ

v prípade výskytu afrického moru ošípaných

o

Zoznam veteľinárnych lekáľov a technikov schopných plynule používaťniektoý
z jazykov členských štátov EU je uvedený v ľámci ľegionálnycĹ pohotovostných
planov aje uchovávaĺý v narodnom centľe.
okľem nich sú to ďalší veterinámu lekári, ktorych jazykové schopnosti sú slabšie, avšak
môžu byt využité.Jazyky sú nasledujúce:
Angličtina
Francúzština
Taliančina
Nemčina
Španielčina.
Slovenská ľepublika infoľmuje každoročne Komisiu o:
o Počte veterináľnych lekiĺľov, ktoľísú k dispozícii pri plnení povinností v súvislosti
s

AMO
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o
o

Počte veteľinámych lekáľov s praktickými skúsenosťamio choľobách, ktoľésú
uvedené v Prílohe č.| zákonač.3912001 Z. z..
Spôsobilosti pracovníkov oľgánov štátnej správy vo veterinámej oblasti pľacovat'
s viac ako jedným jazykom Spoločenstva

Zamestnanci v miestnom centre
o Vedúci miestneho centľa
o Veteľinárni lekári školenív
- diagnóze uvedených choľôb
- usmľcovaní, čistenía dezinfekcii v infikovaných priestoľoch
- kontľolách premiestňovania
o Podpoľný peľsonál školený
- v postupoch v infikovaných priestoroch
- kontľolách pľemiestňovania
o Zamestnanci úradu školenív uchovávani zžznamov, poŽadovaných na diagnózu

AMo

Zarrlestnarlci sa zúčastňujúkurzov za účelomzískania schopnosti okamžite konať v prípade
výskytu ohniska AMo.

Skupiny odborníkov
vedúci skupiny odborníkov - veteľináľny lekĺíľ,skúsený alebo školený v epizoócii
a klinickej diagnóze
veteľinárny lekár so skúsenosťami alebo školený v usmľcovaní, odstľaňovaní
kadáverov a čistenía dezinfekcii
odborník diagnostického laboratória, skúsený vo vykonávaní laboľatómeho testu.
Skupina odbomíkov má prístup k meteorologickým posudkom a predpovediam. Skupina je
pravidelne školená v epizootologických, diagnostických a kontľolných postupoch (Časť11)

o
o
o
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Príloha č.6.
Slovenská ľepublika

operačný manuál pre

AMo

Právny základpre

-

hlásenie podozľenia z nákazy $ 3 nariadenia vlády 27712003 Z. z.
zabíjanie zvierat, s 8' $ 14 Zékoĺa39l2001Z. z.
oceňovanie a vyplácanie kompenzácii $12, $ 45 Zákona3912007 Z. z.
- zničenie tiel a prístup na miesta, ktoré sa budú používaťnatento účel($ 5
naľiadenia vlády 27712003 Z. z.
- sanitáme a iné postupy v infikovaných pľiestoroch ($ 5 naľiadenia vlády
27712003 z.2;
_ kontrola pľemiestňovania ($ 10 a l1 Naľiadenia vlády 27712003 z. z.)

-

organizačná schéma v pľípade výskýu ohniska

-

náľodné centrum pre tlmenie chorôb
miestne centrum pľe tlmenie choľôb
skupiny odboľníkov

Minister pôdohospodáľstva

hlavný

N

lekáľ

centľum pre

tlmenie chorôb

Miestne centrá pre
chorôb

Veteľinárny ústav

Zvolen

*

tlmenie*

---------}

Regionálne stredisko

Zodpovednosť za kontľolu afrického moru ošípaných na ,(;z;emí Slovenskej ľepubliky má
ministeľ pôdohospodiĺľstva Slovenskej republiky. Výkonom kontroly je poverený hlavný
veteľinĺĺmylekáľ.

Hlavný veteľiniĺľnylekaľ splnomocňuje pľacovníka naľodného centra pre tlmenie chorôb, aby
vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plan pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru
ošípaných.
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V pľípadevýskyu choľoby ľiadi náľodné centľum všetky činnosti v súlade s pokynmi
hlavného veteľinárneho ekáľa.
1

Miestne centľá sú zodpovedne za kontľolu AMo (ohniská
regiónu.

a obmedzenia) v

ľámci svojho

1. Pľedbežnéopatľenia

1.1

ohlásenie choľoby

Výskyt AMo alebo podozľenie z výskytu
zdržaniaŠvpssn.

l.2

AMo

musí bý'ohlásené bez akéhokoľvek

Postup šetľenia

Po prijatí hlásenia výskytu alebo podozrenia z výskytu afrického moľu ošípaných(AMo)
v chove so živým mateľiálom alebo na iných miestach, regionálna veteľináľna a potľavinová
spľáva musí okamŽite zabezpečiťzačatie šetrenia, aby sa dokánal, alebo vylúčilvýský

ochoľenia, a aby sa podozľivý chov dostal pod stálu úradnúkontľolu.
sa šetrenie začne, musí bý okamŽite informované narodné centrum pre tlmenie
chorôb, aby sa mohli urobiť prípľavypre zvládnutie epizoócie, ak bude potvrdený výský
ochoľenia, vrátane aktivácie miestneho centľa pľe tlmenie chorôb a skupiny odboľníkov.
Poverený úradný veteľinárny lekáľ, vykonávajúci šetrenie v chove' musí mať so sebou
vybavenie podľa prílohy č. 2 tejto pľíručky.
V prípade chovu s veľkým mnoŽstvom zvierat môže byt' pľe potľeby šetrenia nutné nasadiť
viac než jedného povereného veterinárneho lekára amôže byt' vyžiadaná asistencia
technického peľsonálu.

V čase, keď

2.

Epizootologické šetľenie

2.1,

Naľiadenie opatrení na pľemiestňovanie zyierat

okamžite po pľíchode do podozrivého chovu musí poverený úradný veteľinĺírnylekrĺľ

majitel'ovi ošípaných alebo držiteľovi zvierat uloŽiť nasledujúce opatľenia:
o všetky ošípanév chove, musia byt'v uzatvoľených pľiestoľoch, pľípadne preloŽené
na iné miesto, kde môŽu byt'izolované,
. žiadne ošípanénesmú byť prisunuté do chovu alebo opustiť chov
. žiadne bľavčovémäso nesmie byt' vyvezené z cholu bez písomného súhlasu oľgánu
veteľinárnej spľávy
. žiadne kadávery ošípaných nesmú opustiť chov bez písomného súhlasu oľgánu
veteľináľnej spľávy
o žíadnekrmivo pte zvieratá, vybavenie, pľedmety, mateľiály alebo odpadky, schopné
prenášať vírus AMo nesmú opustiť chov bez písomného súhlasu oľgánu
veteľináľnej spľávy
. osoby smú vstúpiť alebo opustit'chov iba za podmienok stanovených orgánom
veteľinárnej spľávy
o voziď]rá smú vstúpiťalebo opustiť chov iba za podmienok stanovených orgánom
veteľináľnej správy
o pri vchodoch a východoch z budov, v ktor1fch sú umiestnené ošípanéa v samotnom
chove musia byt' zabezpečenévhodné spôsoby dezinfekcie za použitia
dezinfekčného pľostriedku uľadne schváleného proti vírusu AMo.
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Yýrazne oznámenie o podozrení na AMo azákaze vstupu bude umiestnené na kaŽdom
vstupe do chovu. Ak je to povaŽované za potľebnépľe zamedzenie ďalšieho rozširovania
ochoľenia, zákaz opúšťaniachovu môže byt'rozšírenýaj na ostatné druhy zvierat.
Majiteľ (držiteľ)musí bý' inštruovaný, že aj keď úradný veteľinár spľaví oficiálny súpis
ošípanýchv chove, z epizootologických dôvodov (čast' 2.4 ), je povinný uchovávať záanamy
o všetkých ošípanýchv chove podľa kategórií a doplniť zoznam počtom zvieľat, ktoré
uhynuli. Tento Zoznam musí bý pravidelne aktualizovaný údajmi o naľodení alebo uhynutí
zvierut počas doby podozľenia.Infoľmácie na zozname musia by' na poŽiadanie pľedloŽené

pľi každej kontrole dozorných oľgánov môžu byť skontľolované.
Urgentné kontľoly sa týkajú iba chovov, v ktorých je podozľenie zvýskýu AMo alebo, ak
to národné centľum pľe tlmenie choľôb povaŽuje za potrebné, môŽu sa ľozšíľiť
aj na iné
chovy, ktoré sú v kontakte s chovom, a ktoľéby mohli bý' ohľozenév pľípade potvľdenia
ochoľenia'
obmedzenia uvedené vyššiezostanú v platnosti, kým sa úľadne nevylúčiAMo.
a

V pľípade potreby bude policajný zbor požiadaný o pomoc pľi uplatňovaní obmedzení.

2.2

Prvotnéepizootologickéšetľenie

Epizootologické šetrenie by malo byt'vykonané za účelomzistenia:

.
o
o
o
.

dĺžkytrvania AMo v chove pľed nahlásením podozrenia;
možný pôvod choroby v chove a identifikácia iných chovov, kde sa môžu nachádzať
ošípané,ktoré sa mohli infikovať z toho istého zdľoja;
pohybu ošípaných, kadáverov' mäsa, dopľavných pľostriedkov, materiálov alebo ľudí
pľenášajúcichvírus do alebo ziných chovov s ošípanými.
možnosti, či šírenie choľoby spôsobujú vektoľy alebo diviaky.
hlavný veterinárny lekáľ na základe výsledkov epizootologického šetrenia bezodkladne
informuje komisiu a dotknuté členskéštáty o možnom ľozšíreníafrického moru ošípaných
z chovu alebo do chovov umiestnených v členských štátoch.

2.3

Rozšírenie obmedzení na pohyb wierat

tom, že sa AMo mohol preniesť ziných chovov do podozrivého
chovu, alebo Že choroba mohla bý nejakými pľostľiedkami pľenesená zpodoztivého chovu
na iné chovy, aj tieto ďalšie chovy musia bý zaĺadené do úradného programu obmedzení
a pozoľovania podľa časti 2.1, kým sa prítomnosťAMo v podozrivom chove uľadne nevylúči

Ak má RVPS dôkaz

2.4

o

Klinické vyšetľenie

Pred klinickým vyšetľenímchovu si uradný veterinár oblečie ochranný odev
osobnú dezinfekciu.

a

zabezpečí

Uľadný veteľináľny lekaľ pľed vyšetľenímmusí spľacovať súpis vekových kategórií ošípaných
v chove _ kance, prasnice, chovný materiál, qýkľmovéošípané,odstavčatá a ciciaky.
Načľtnutýplán chovu by mal zahŕňať budovy v chove s označením počtov ošípaných v každej
kategóľii a v každom objekte.
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Je potrebné uľobiť podľobné vyšetľenievšetkých ošípanychv chove ako aj záznam

o všetkých pľíznakoch choľoby, ako aj o ich identifikácii a mieste pobytu ošípaných v chove,
vykazujúcich takéto abnormality.
Upľednostňuje sa začat'kontrolu stáda vmieste chovu, kde sú podl'a vyhlásenia majiteľa
alebo jeho zástupcu ošípanézdrave, ponechajúc podozľivé zvieratá na koniec. Ak to nie je
možné,hlavne v prípade veľkých chovov s obmedzeným počtom pomocníkov, môŽu sa
vyšetriť najprv podozrivé zvieĺatá. Klinické vyšetrenie ošípanýchsa vykoná podľa
diagnostického manuálu pľe AMo (Čast'IV odsek 2-6).

Klinické ptíznaky AMo, ktoré sa môŽu vyskynúť, sú :

o
o
.
.
o
o

2.5

horučka, depľesia
gastrointestinálnysyndróm
respiračný syndróm
chúlenie sa ošípaných
zmeÍIa faľby a krvácaniny na koži
diskooľdinácia, apatia,letargia a nechutenstvo.

Post_moľtem vyšetľenie

Po skončení vyšetľovania všetkých živých ošípaných by mal uľadný veteľináľny lekár
vykonať podľobné vyšetrenie uhynutých zvierat v chove azaznamenať pľípadnéchoľobné
zmeny.

Medzi patologické zmeny, ktoľésa môžu vyskýnúťpatria.
- kľvácaniny na mezenteľiálnych lymfatických uzlinách, na močovom mechúľi, epiglotis
a obličkách
- zväčšeniea silné prekrvenie sleziny
- sliznica žalúdkav oblasti fundu s petéchiami a vredmi pokľytými nekľotickými zmenami
- najvýznamnejšie zmeny sú na lymfatických uzlinách
- kongescia a edém pľúc

2.6

Diagnostické usmľtenie

Ak nie sú k dispozícii uhynuté ošípanéna post-mortem vyšetľenie, alebo ak vzorky odobľaté
z kadáverov v chove nemajú vhodnú kvalitu pľe diagnostické laboratórium' poverený uľadný
veteľinaľ môže vybľaťvhodnú ošípanúalebo ošípané,ktoľébudú usmrtené.
Za ošípanepovinne usmľtenéna diagnostické účelymôže byt'poskytnutá podpoľa na úhradu
nákladov a stľát spôsobených nariadenými opatľeniami. Ak sa má usmrtiť jedna ošípaná na
diagnostické účely,upľednostňuje sa smľtiaca injekcia do v. jugulaľis.

2.7

Odber vzoľiek

Pľvotný odbeľ biologického materiálu pľi podozrení na vypuknutie nákazy
Prvotqý odbeľ vzoriek pľi podozľení na vypuknutie nákazy môžu zabezpečiťpľacovníciVÚ
ZY v spolupľáci s miestnym centrom pre tlmenie nákaz. Pracovníci, ktorí zabezpečujúodber
vzoriek sú vybavení odberovou súpravou uľčenouna odber vzoľiek, prenosným chladiacim
boxom s chladiacimi vložkami, osobnými ochrannými pomôckami a komunikačným
zariadením. Pľvotný odber vzoriek vU Zv vykonávaná v súlade s interným dokumentom DLS-PPL-I Pohotovostný plán laboratória _ NRL ASF.
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Všetky odobraté vzorky určenéna laboľatórne vyšetľenia sú odobľaté pomocou odbeľovej
súpravy. Na odstľánenie kontaminácie patogénov z vonkajších povrchov sa použiva
dezinfekčný roztok napr. 0,2oÁ roztok kyseliny citrónovej, 70oÁ etanol alebo roztok Incidin
spľej. odberová nádoba sa označídruhom materiálu, dátumom a miestom odberu, druhom
a identiťrkáciou zvieraťa, ktoľémubol materiál odobľatý, umiestnená je do priesvitného
plastového obalu a uloženädo chladiaceho boxu, ktorý je tiež z vonkajšieho povľchu
dezinfikovaný. Spľievodným dokladom vzoriek je vyplnená Žiadanka na laboľatóme
vyšetľenie, ktorá je zabalená v pľiesvitnom plastovom obale.
Vzoľky, ktoré sa odbeľajúod podozľivých zvíerat na viľologickúdiagnostiku ASF sú:

-

kľV s EDTA
oľgány, tkanivá (slezina, mandle, lymfatické uzliny)
ruľovitá kosť
celková kľv pľípadne kľvnésérum.

Vzorky, ktoré sa odberajú na serologickú diagnostiku ASF sú:
- celková kĺv bez antikoagulans.

Vzorky kľvi na detekciu vírusu by mali bý odobľaté zvierat'u s klinickými pľíznakmi.Ak je
zviera bez klinických pľíznakov mala by sa kľv odobeľať ošípanýms teplotou od 40,5oC
vyššie.Vzoľky kľvi by sa mali odobľať aj od ošípaných, ktoré sú povinne zabite pre
diagnostické účely(viď čast'3.5 _ odbeľ vzoľiek krvi).

od

kaŽdej ošípanej by sa mala odobľať jedna vzorka krvi, ktorá môŽe byt' aj bez
antikoagulačnej pľísady. Zpodozrivého chovu by sa malo odobrať až do 10 vzoriek. odber
vzoriek sa musí uskutočnit' v súlade s diagnostickou príručkou- Diagnostická pľíručka
ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kľitériana vyhodnocovanie
laboľatórnych testov na potvrdenie afrického moru ošípanýchll2004l277 (vestník MP SR
č.2612004).

Vzoľky kľvi by sa mali podl'a potreby &žaťpri teplote 4oC až do ich odoslania naľodnému
ľeferenčnémulaboratóľiu.

Vzoľky tkaniva by

sa mali odobrať ošípaným,ktoľéuhynuli v pľedchádzajúcich 24 hodinách,
ktoľých ešte nedošlo k autolýze, prípadne od ošípaných, ktoľéboli zabité z diagnostických
dôvodov. Vzorky tkaniva by sa mali odobrať najmenej od dvoch _ troch ošípaných.
au

Vzoľky tkaniva sa musia odobeľať individuálne od každej ošípanej aseptickým spôsobom, bez
kontaktu s dezinfekčným pľostriedkom a mali by sa ukladať do osobitných čistých nádob
označených číslomchovu, objektom pôvodu ošípanejdľuhom tkaniva, menom úľadného
veterinárneho lekára a dátumom odberu.
Podľobnosti o odbere vzoľiek sú uvedené v Diagnostickej príručkeustanovujúcej diagnostické
postupy, metódy odberu vzoriek pľi AMo.

Žiadanka,ktoľá spľevádzavzorkv, by mala uvádzať podrobnosti o ošípaných, ktorým boli
vzorky odobraté, vľátane údajov o klinickom a post-moľtem vyšetrení a údajov o ostatných
druhoch zvieratprítomných v chove. Na žiadanke musí byt' jasne vyznačené,že sajedná
o vzorky zpodozriých ošípaných na AMo. Jedna kópia sprievodnej Žiadanky zostane
uradnému veteľinaľovi, ktoľý ju založi do dokumentácie a ďalšia kópia bude odoslaná faxom
do naľodného centra pľe tlmenie nákaz.
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Nebude sa používaťnijaká konzervačnälátka' avšak vzorky by sa mali udľžiavaťpľi teplote
4oC až do ich odoslania do náľodného ľefeľenčnéholaboľatoria.
Tkanivá požadované pľe laboľatóľne vyšetrenie zaľ,ŕŕraju:
- tonzily, obličky a slezinu, lymfatické uzliny.

2.8

Odoberanie vzoľiek sleziny

Pre odber vzorky zo sleziny sa kadáver ošípanej uloŽí na pľavý bok. Koža pokrývajúcaľave
rebrá a brucho sa odtiahne od chľbtice. Potom sa použije čistý nôŽ na ÍeZ medzi tretím
a štvľtým ľebrom od konca, umoŽniac tak odsunúťtri posledné ľebrá k chľbtici - peľitoneum
zostane nedotknuté a pod ním sa čľtáslezina. Peritoneum sa nadvihne pomocou anatomických
klieštía nad slezinou sa naľeže.Vol'ný koniec sleziny sa pridržíobyčajnými kliešťami a do
čistej nádoby sa odoberie 3 cm vzoľka.

2.9

odbeľ materiálu ztonzíl

Vyšetľovaný kadáver ošípanej sa uložína chľbát s natiahnutým kĺkom.
Koža a podkoŽné tkanivo sa odstráni spomedzi čeľustíaž po hrĺan.
od bľady sa uľobíobojstranne vertikálny rezpozdižvnútornejhľany čeľustea odhalí sa jazyk,
rez sa robí čo najbližšie k čeľusti.
Jazyk sa uchopí zallrot, odtiahne dozadu a odhalia sa tonziláme kľypty na rozhraní konca
tvrdého podnebia a ďorzálnej strane hltanu.
Tonziláľne kĺypty sa potom môžu vybrať spolu s podkladoqým tkanivom _ uloŽia sa do čistej
nádoby.

2.l0

odosielaniemateriálu

Kľvnéa tkanivové vzorky by sa mali pľepravovať najlepšie poslom, v kaŽdom pľípadevšak
čo najrýchlejšie do naľodného ľeferenčnéholaboratóľia. Laboľatórium by malo byt'
oboznámené s odoslaním diagnostických vzoľiek a malo by byt' informované o očakávanom
čase, kedy by mali doľučiť,aby sa mohli pripraviť na ich príjem a vyšetrovanie. Počas
prevozu by sa mali chladiť' nie však mľaziť. V laboratóľiu sa vzoľky môžu uskladňovať
pľi teplote 4"C, a|e čo najskôr by mali byt' vyšetrenéna AMo a hlavne v prvej fáze epizoócie
aj na klasický mor ošípaných.Je dôležitéaby sprievodná žiadanka k vzorkám do laboľatória
obsahovala aj anamnestické údaje o chove a prípadne epizootologické údaje, ktoré sú
k dispozícii' vrátane, ak je to moŽné aj pravdepodobného zdrojainfekcie a dátumu zavlečenia.

2.1L

Hlásenie ľiadiacemu centľu

Po ukončenípredbeŽného šetľenia,odobratí potľebných vzoľiek kľvi atkaniva azabezpečení
odoslania vzoriek do národného refeľenčnéholaboratória, úradný veteľináľ, predtým než
opustí podozľivý chov by mal vyplniť predbežnéhlásenie azaslať ho buď faxom alebo
nahlásiť telefonicky národnému centru pre tlmenie chorôb. V každom prípade by sa mal
poverený úradný veteľináľ spojit's centľom, aby mohol dostať inštľukcie, týkajúce sa ďalšieho
postupu pred opustením chovu.

2.12 činnost'v období do obdľžania laboľatóľnych výsledkov
Nariadené opatrenia uložené podl'a odseku
vylúčenépodozrenie na AMo.

2.l
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zostanú v platnosti až kym nebude úradne

Majitel', alebo dľžiteľ,by mal byt' informovaný, že môže tľvaťaŽ Íri dni, neŽ sa doľučia
výsledky vyšetrení, ale že zaten čas môže súkľomnýveterináľ navštíviťchov a ošetriťchoré
zvieĺatá za pľedpokladu dodržania pľísnychdezinfekčných opatľení pri vstupe a odchode
z chovu.

Uľadný veterináľny lekáľ by mal pred opustením chovu skontľolovať, či majitel', alebo;
držiteľ,poľozumeli opatľeniam, ktoľéboli nariadené naprevádzku jeho chovu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoľésú potrebné pľe vstup a výstup opľávnených osôb z a do
chovu.

Musia byt' urobené opatľenia na bezpečnúlikvidáciu kadáveľov ošípaných, ktoľéuhynuli
alebo boli usmľtenépre diagnostické účely.Toto musí prebehnút' pod úradným dozoľom
a spôsobom' ktoý zamedzi riziku rozšíreniavírusu AMo.
Ďalšie návštevy podozľivého chovu v rámci dozoru by mali
s náľodným centrom pre tlmenie chorôb.

2.13

bý

zabezpečené po konzultácii

Negatívnevýsledky

Ak sú výsledky testov negatívne, uloženéobmedzenia môžu bý' okamžite zrušenéna prikaz

národného centra pre tlmenie chorôb. Je však možné,že zostane podozľenie na výskyt AMo
ana základe toho bude prijaté rozhodnutie po konzultácii s úradným veterinárom
zodpovedným za vyšetrovanie v chove a naľodným centľom pľe tlmenie chorôb, ponechať

dozoľ nad chovom aodobrať ďalšie vzorky tkanív akľvi na testovanie vnárodnom

ľeferenčnom laboratóriu.

3 Potvľdenie pľítomnosÚi AMo
(1) Po úradnom potvľdení výskytu afľickéhomoru ošípanýchv chove ošípaných naľiadi
miestne centrum okľem opatrení nariadených podľa $ 4 ods. 2 nariadenia vlády č.27712003
Z. z. tieto ďalšie opatľenia:
a) usmľtiť bezodkladne ošípanév chove pod úradným dozoľom spôsobom, hJotý zabráni
ľiziku šíreniavírusu afľického moru ošípaných počas pľepravy alebo usmrtenia,
b) odobľať dostatočný počet vzoriek v súlade s diagnostickou pľíručkouod usmrcovaných
ošípaných na zistenie spôsobu zavlečenia vírusu afrického moru ošípaných do chovu a doby,
počas ktorej mohol bý pľítomnývírus v chove pred ohlásením choľoby'
c) spracovať telá uhynutých alebo usmľtených ošípaných pod úradným dozorom,
d) vysledovať a spracovať pod uradným dozoľom mäso ošípaných pochádzajúcich z chovu a
zabitýchv období medzi pravdepodobným zavlečenímchoroby do chovu a zavedením
úradných opatľení,
e) vysledovať azničiťpod úradným dozoľom speľmu' vajíčkaa embryá ošípaných odobľatéz
chovu v období medzi pľavdepodobným zavlečenímchoroby do chovu azavedenimuradných
opatrení spôsobom, ktoý zabrŕni akémukoľvek ľiziku šíľeniavírusu afrického moru
ošípaných,
f) zlikvidovať všetok materiál, odpad a krmivo, ktoré je pravdepodobne kontaminované;
jednorazové mateľiály, ktoré môžu byt'kontaminované, najmä mateľiály pouŽité pri
usmrcovaní, sa zničia; tieto činnosti sa vykonajú podľa pokynov úradnéhoveteľinĺímeho
lekára,
g) vyčistiťpo odstľánení ošípaných budovy používanéna ustajnenie ošípaných, vozidlá
pouŽívanéna prepľavu ošípaných alebo ich mŕtvych tiel a vybavenie, podstielku, hnoj a
močovku, ktoré sú pravdepodobne kontaminované' a podľa potľeby vykonať dezinsekciu a
dezinfekciu
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h) podľobiťizolovaný víľusafľickéhomoru ošípaných laboľatomemu postupu ustanovenému

v diagnostickej pľíručke,ak ide o pľimárne ohnisko choroby' z dôvodu uľčeniagenetického
typu,
i) vykonat' epizootologické šetrenie

(2) Miestne centľum môŽe upustit'od nariadenia opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) a e),
ak bolo ohnisko potvľdené v laboratóriu, zoologickej záhľade, safaľi parku alebo oplotenej
oblasti, kde sú ošípanédržane na vedecké účelyalebo na účelyspojené s uchovaním dľuhu
alebo uchovaním zriedkavého plemena. Hlavný veterinárny lekaľ o upustení od naľiadenia
opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) , e) bezodkladne informuje komisiu a opatľenia zmeni

alebo zrušív súlade s poŽiadavkami Euľópskych spoločenstiev.

3.1

Hlásenia
Do 24 hodín od úradného potvľdenia prvého výskyu AMo Komisia EU a ostatné členské
štáty EU dostanú oficiálne hlásenie o výskyte choroby. V tejto faze bude využitý systém
ADNS EÚ (systém pľe hlásenie choľôb zvierat EU) a to v súlade so smernicou Rady
82l894lEHS a rozhodnutím Komisie 2000/807/EHS .
Naľodné centrum pre tlmenie chorôb pľipľavípodklady pľe hlásenie, ktoré musia obsahovat'
minimálne nasledovné podľobnosti:
- dátum vzniku podozrenia na AMo
- dátum potvrdenia výskytu AMo
- metódy použitépre potvrdenie choľoby
- loka|izácia infikovaných chovov
- vzdia|enosť od najbliŽšíchchovov s ošípanými
- počet ošípaných každej vekovej kategórie v danom chove
- počet ošípaných kúdej vekovej kategórie, u ktorých bol potvrdený AMo
- morbidita choroby.

Do24 hodín od prvého vyskyu bude podané hlásenie oIE.
Príslušnénarodné a miestne poľnohospodaĺske a veterináľne oľgány budú takisto okamžite
upovedomené o skutočnosti, Že AMo bol uradne potvľdený. Podľa potreby budú urobené
vyhlásenia pre média.
Budú vyvesené zreteľnéoznaÍTly, že chov je infikovaný chorobou AMo. Infoľmačnétabule
budú aj pri vstupoch do všetkých obcí v ochrannom pásme a pásme dohľadu.

3.2

Ustanovenie miestneho centra pľe tlmenie choľôb

Akonáhle sa potvrdí výsky.t AMo, založísa miestne centrum pre tlmenie nákaz a vybaví sa
všetkými potrebnými veterinĺĺrnymi,technickými a administľatívnymi pracovníkmi a iným
mateľiálom a vybavením, potrebným pľe zvládnutie a eradikáciu choľoby čo najľýchlejším
a najúčinnejšímspôsobom.
Pľíslušnýorgán bezodkladne po uľadnom potvľdení diagnózy afľického moru ošípaĺlých
vymedzí okolo ohniska choľoby ochľanné pásmo (polomeľ najmenej 3km) ktoré je súčasťou
pásma dohľadu (najmenej 1Okm) avydá opatrenia v súlade s naľiadením vlády č).27712003 Z.
z.

V miestnom centľe bude na zretel'nom mieste vyvesená mapa územia s vyznačením
umiestnenia všetkých chovov s ošípanýmiv ochĺannom pásme aj v pásme dohľadu
s označenímpočtu ošípanýchzkaždej vekovej kategóľie. Táto mapa bude kaŽdý deň
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aktualizovaná, aby sa dal sledovat' postup tlmenia choroby, prípadne jej šíľeniedo iných
oblastí.

Vedúci miestneho centľa pre tlmenie chorôb každý deň oboznámi zamestnancov centra
s dosiahnutými výsledkami a s pľípadnýmiproblémami, podobné hlásenie podá aj na národné
centrum pľe tlmenie choľôb.

3.3

Izolovanieinfikovanýchpľiestoľov

Pľiestory musia byť izolovane, ažpokiaľnebudú zrušenéprijaté opatľenia.
(1) Ak sa preúáže, Že v chove, v ktorom bol potvrdený africký mor ošípaných, sú pľítomné
vektory alebo ak existuje takéto podozľenie, miestne centľum:
a) zabezpečívykonanie kontľoly, či v infikovanej budove a v jej okolí sú prítomnévektory, a
to foľmou fyzickej kontľoly a podľa potľeby pľostľedníctvomodchýu vektoľov do pascí v
súlade s pľílohou č. 4 naľiadenia vlády č.27712003 Z. z..
b) ak sa pľítomnosťvektoľov potvrdí, zabezpeči
- vykonanie vhodných laboľatórnych testov, ktorými sa potvľdíalebo vylúčipľítomnosť
vírusu afľickéhomoru ošípaných u vektorov,
- vývoľenie vhodných monitorovacích, kontrolných a dozorných opatrení v chove a v oblasti
okolo neho,
c) vydá zákaz držaĺiaošípaných najmenej šesťrokov v chove a podľa potľeby aj ostatných
domácich zvierat, ak sa potvrdí prítomnosť vektorov, pľičomich kontrola sa nedá
vykonávať.
(2) Hlavný veteľinĺáľny lekár poskyne informácie o opatreniach podľa odseku
členským štátom v ľámci Stáleho veteľináľneho výboru.

3.4.

1

komisii a

Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených choľobou.

Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených chorobou sa stanoví na základe tľhovej
hodnoty zvietat, mateľiálu a cien bezpľostredne platných pred vznikom nákazy. Úľadný
veterinárny lekár potvrdzuje východiskové údaje pľe výpočet pomoci, ako sú hlavne počty
a hmotnosť zabitých ošípaných, použitá metóda zabijania, spôsob spracovania tiel, použité
dezinfekčné prostriedky, spotreba elektľickej energie a vody, stľata pľíjmuv dôsledku
karanténnych ťaŽkostí ( $ 26 Naľiadenia komisie (EU) č. 7O212OI4).

V každom pľípadeproces hodnotenia alebo pľoblémyspojené s hodnotenim zvierat nesmú
spôsobiť omeškanie usmľtenia všetkých ošípanýchinfikovaného chovu.

3.5. Usmrtenie ošípaných v infikovanom chove
NeŽ sa usmľcovanie začne, úradný veterinárny lekaľ a miestne centrum pre tlmenie choľôb sa
musia dohodnúť na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáverov' vrátane možnosti ich
odvozu na bezpečnúlikvidáciu v schválenom zaňadení na spľacovanie materiálu kategóľie 1
a2 (ďalej len ,,schválené zariadenie") a pripravia akčný plán usmľcovania podľa postupov
vypľacovaných v štandaľdných opeľačnýchpostupoch na usĺnÍcovanie zvieratpľi zdolávaní
yákazv rámci depopulácie zvierat (ďalej len Šop), ktoý je uveľejnený na webovej stránke
SVPS SR.

Pri usmľcovani zvierat a súvisiacich úkonoch sa musia dodľžiavaťpožiadavky ustanovené v
článku 3 naľiadenia Rady (ES) č. 109912009 tak, že sa zvierutá ušetľia akejkoľvek bolesti,
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strachu alebo utrpenia, ktoľým sa dá vyhnúť. Postup usmrcovania sa bude ľiadiťpodľa
pokynov Vypľacovaných v Šopna usmľcovanie zvieľat a Doplnkom č. 1 k ŠoPna ľiešenie

neobvyklých, kľízovýchsituácií pri depopulácii zvierat

Spôsob usmľcovania zvieĺat závisí od dľuhu, kategórie a hmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zvierat. Prednostne sa uplatňujú nekľvavé metódy usmľtenia. V pľípade
pouŽitia kľvavých metód usmrtenia musí byť zabezpečenátaká manipulácia s kľvou, ktorá
zabraňuj e šíreniu ochorenia.

l.

Pri usmľcovaní malého množstva zvierut sa môŽe použiťsmľtiaca injekcia (napľ.
aplikáciou T61), ktoľúmusí aplikovať iba veteľinárny lekaľ (podľa zákona o lieku) po
zb av ení vedomi a zv ier ať a.

2.

Pľi mladých zvieratách ciciakoch cca do 5 kg živej hmotnosti sa môŽe použiťako
alternatíva úder do hlavy spôsobujúcivétžne poškodenie mozgu s následným
vykĺvenímna mieste, ak je to možné.Menšie ošípanéje moŽné usmĺcovaťbez toho,
aby museli bý'pľesunutéz miesta ich pobytu _ smrtiacou injekciou do sľdca alebo v.
cava anterior.

3.

o
o
o

Pľi usmrcovaní väčšiehopočtu zvierat sa pouŽijú iba vybľatémetódy zo schválených
metód na uslnľcovanie zvieľat ustanovených v pľíloheč.1 naľiadenia Rady(ES) č.
109912009.

Mechanická metóda omľáčenia s následným usmľtením elektrickým
prudomElektrická metóda - elektrický prud aplikovaný v dvoch fázach do hlavy/od
hlavy do tela
Plynová metóda _ s použitím Coz vo vysokej koncentľácii najmenej 80%
Kombinovaná metóda-omľáčenie sedatívami s usmľtením elektrickou metódou

3.6. odber vzoriek alebo podanie injekcie

3.6.I

do v. jugulaľis, alebo v. cava

anteľioľ

Kľčnáži|a (v.jugulaľis)

ošípaná sa fixuje v stoji.
Ihla sa zavedie dojuguláľnej ryhy 5 cm kľaniálne od apertuľa thoracis.

Ihla sa zavádza mieľne mediálne a dozadu a zavádza sa doľzálne, ažkým nie je napichnutá v.
jugulaľis.
odpoľúčanáihla je veľkosti 16 g, do aizuy 80 mm.

3.6.2

Predná dutážila (v. cava anterioľ)

Pre ošípané,ktoré sú pľílišmalé pľe techniku vstupu do veny jugulaĺis v stoji, je vhodnou
alteľnatívou použitie pľístupu do v. cava anterioľ.
Neodstavené ošípanéalebo malé odstavčatáby mali bý'pevne fixované v chľbtovej polohe
s hlavou pľitlačenou k povľchu, na ktorom ležia.
Ihla sa zavádza na pľavej strane v kľčnejbrázde mieľne pľed a laterálne od hľotu hrudnej kosti
na imagináľnej čiaľespájajúcej hĺot steľna s pľavým uchom.
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Ihla sa zavádza pod uhlom 30o od zvislého smeľu' Smerom dolu, mieme dozadu a mediálne,
ažkým nie je napichnutá v. c. anterioľ.
Pre veľkéošípanémôže byť použitý podobný postup v stojatej polohe.

Aby došlo k čo najmenšiemu poškodeniu ciev je dôležité, aby bola použitá ihla čo
najmenšieho pľiemeľu vhodná pľe danú veľkost' ošípaneja aby bola v. cava anterior
napichnutá pred prvým ľebľom.

3.7. Likvidácia kadáveľov
Kadávery ošípaných,ktoľéboli nutne usmľtené, musia byť zlikvidované pod úľadným
dozorom a spôsobom, ktory zarnedzi ľiziku rozšíľeniavírusu AMo.
Likvidácia kadáverov zanormá|nych okolností pľebieha v schválenom zaľiadení na tento účel
oľgánom veterinárnej správy. Zaurčitých okolností môže naľodnécentrum pre tlmenie chorôb
zvážiť kľemáciu alebo zakopanie ako alternatívne metódy likvidácie kadáverov, beľúcdo
úvahy geologické, environmentálne a pľávne obmedzenia.
Pri výbere miesta zakopávania kadáverov musia bý' splnené minimálne tieto podmienky:
- súhlas vlastníka aužívateľapozemkuna túto činnost'
- súhlas príslušnýchorgánov ochrany prírody a krajiny
- v jame po vykopaní sa nesmie objaviť spodná voda
- pozemok musí bý vzdia|ený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku, nádľže,
prameňa alebo studne ktoý slúžina zásobovanie pitnou vodou
- pozemok musí byť vzdialený najmenej 100 m od najbližšejstavby anajmenej 50 m od
hľanice susediaceho pozemku
- zvieratá sú zakopané do takej hĺbky, aby výška navrstvenej zeminy bola najmenej 2 m do

-

úrovne terénu
obal zvierat, ak bol použitý, musí bý'v zemineškodne roz|ožiteľný
telá mľtvych zvierat musia byt'ošetrenédezinfekčným prostľiedkom

Rozmery jamy pry zakopanie 60 dospelých ošípanýchs 2 metľovou krycou vľstvou sú: dižka
6 m, šírka3 m' hĺbka 4 m.

Aby sa zakopane kadávery nedvíhali k povrchu, pľed zakopaním je potrebné rozrezať ich
bruchá, aby zo zúívacieho traktu a brušnej dutiny mohol uniknúťplyn.

Pri výbeľe miesta kľemácie (spaľovania) kadáveľov musia bý' splnené minimálne

podmienky:
súhlas vlastníka alžívateľapozemkuna túto činnosť
súhlas príslušnýchorgánov ochĺany príľody a kľajiny
súhlas príslušnýchorgánov poŽiarneho zboru

tieto

-

Yozidlápoužité pre pľevoz kadáverov do schváleneho zariadenia alebo iné miesto likvidácie
musia bý'utesnené, a pľed odchodom z chovu musia

3.8

bý

zvonku dezinfikované.

Likvidácia mateľiálu

Mateľiál, vybavenie, odpad živočíšneho
pôvodu, alebo iné predmety, ktoré môžu byť
a ktoľéby tak mohli ľozšíriťAMo, musia bý zlikvidované,

kontaminované vírusom AMo,
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ak sa ukáže, Že ich dekontaminácia noľmálnym pľocesom nie je možná. Predmety alebo
materiály uľčenéna likvidovanie by mali by'spísanéamôže zanebyť vyplatená náhľada.

Likvidácia mateľiálu, vybavenia, alebo iných pľedmetov musí bý' vykonaná v
s

inštrukciami úradného veterinárneho lekáľa a pod jeho dozoľom.

súlade

Mäso ošípaných z infikovaného chovu, ktoľéboli zabité v období medzi pravdepodobným
vznikom ochorenia a uloženímobmedzenia pohybu, bude vysledované a zlikvidované pod
dozoľom tak, aby nedošlo k ľiziku rozšíľeniavírusu AMo.

3.g.

ĎaBieepizootologickévyšetľenie

Po potvrdení výskytu infekcie AMo budú vykonané ďalšie rozsiahle

epizootologické
šetľenia, aby sa zabezpečilo prijatie vhodných kontľolných opatľenívo všetkých ostatných
chovoch, ktoľých zvieratá mohli byt vystavené vírusu AMo. Za toto špecifické šetľenie
zodpovedá skupina odborníkov.
Počas šetrenia by mali byt'vykonané všetky spätnésledovania aj sledovania smeľom dopredu
s cieľom identifikovať doteraz nedefinovaný zdľoj infekcie a chovov kde hľozípľiama alebo
nepľiama expozícia vírusom AMo. ohľozenie infekčným materiálom prenášaným
návštevami by počas tohto šetľenianemalo bý zanedbané aje potľebnépľípadne aj
opakovane odobrať vzoľky kľvi, aby sa potvrdil zdravotný stav stáda, o ktorom existujú
pochybnosti. Je nevyhnutné odhaliť vznik epidzoócie čo najrýchlejšie, aby sa minimalizovalo
ľozšíľenieinfekcie. Pľi ďalšom epizootickom šetrení je potrebné zhodnotiť aktivitu vektoľa pľi
prenose.

3.10. čistenie o dezinfekcia

a dezinsekcia

Čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia by sa mali začaťhneď po usmľtení vnímaqých zvierat
a ich odstľĺĺneníz chovu. Pľi tom musia bý'splnené metodické postupy.

Úradný veterinárny lekár poverený dozoľom v infikovanom chove naplĺínujepľiebeh
čistenia, dezinfekcie a dezinsekcie v napadnutom chove a mal by kontrolovať všetky fázy
operácie.

Pred začatímopeľácie by mal byt' uľobený úľadnýzáznam o poškodení stavieb a zariadení,
ktoĺébudú čistenéa dezinfikované. Tak sa identifikujú oblasti, ako sú popraskané podlahy
asteny apohyblivé vybavenie, ktoré si budú vyžadovať špeciálnu pozoľnosť azároveitak
vznikne inventarizácia existujúcich poškodení zaiadenia, aby sa dali ľahšie zvládnuť
pľípadnévznesené náľoky na ťrnančnéodškodnenie za poškodenia spôsobené pri vykonaní
týchto opatrení. okĺem toho je potrebné skontľolovať bezpečnosť elektľických rozvodov, aby
sa zamedzilo vzniku nebezpečných situácií pouŽitím vody pri čisteníchovu. Stav elektromeru
avodomeru sa musí zaznamenat'' äbY boli hodnoveľné doklady na vznesené náľoky na
náhľadu zapoužitil elektrickú energiu a vodu použitúpľi čistenía dezinfekcii.
Čistenie, dezinfekcia a dezinsekc ia sa realizuj ú v dvoch fénachnasledovne :
3.10.1 Predbežnéčistenie, dezinfekcia a dezinsekcia.

Časti farmy, v ktoľých boli chované ošípanéa iné časti ťaľmy, ako sú budovy alebo
cesty, ktoľéby mohli bý kontaminované pohybom zvierat alebo počas usmrcovania
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alebo post moľtem vyšetrovania, by mali byt' ošetrenédezinfekčným a dezinsekčným
prostriedkom, oficiálne schváleným.

Tkanivo alebo kľv, ktoré sa roztečúpočas zabijania alebo post mortem vyšetľenia
a hrubé znečistenie budov, ciest alebo zaiadenia, sa bezpečne odstráni a zlikviduje,
pľednostne na rovnakom mieste kde sa likvidujú kadáveľy.
Používanýdezinfekčný roztok musí na povľchu pôsobiť aspoň 24hodin

3.10.2 Záverečné čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia.

Mastnota

a

špina by mali byt' odstrĺínenéz celého povrchu

s odmast'ujúcim

pľostriedkom a umyté studenou vodou.

Povľchy sa potom opäťdezinfikujú schváleným dezinfekčným roztokom. Prostredie
chovu sa ošetľíschváleným dezinsekčným prostriedkom.

Po siedmych dňoch všetky miesta majú by' opäťumýé odmasťujúcim prostľiedkom,

opláchnuté studenou vodou, dezinfikované schváleným dezinfekčným roztokom a opäť
opláchnuté studenou vodou.

Hnoj a použitéstelivo by mali

bý

umiestnené na jednej kope, dezinfikované
schváleným dezinfekčným prostriedkom, prikľytéa po dobu 42 dní ponechané, aby sa
zahľievali priľodzenou cestou.

Kal

3.11

sa

uložínajmenej na 42 dni, alebo dlhšie, ak sa považuje za vysoko kontaminovaný

Pľeventívne usmľcovanie a opatľenia v kontaktných chovoch

oľgan veterinárnej spľávy môže zaviest' opatľenia okrem chovov s potvľdeným výskýom
infekcie v chove (ohodnotenie' usmľtenie, likvidácia kadáverov a iného kontaminovaného

materiálu, čistenie , dezinfekcia a dezinsekcia ) aj pľe ostatné chovy, na ktorých mohlo dôjsť
k infikovaniu ošípanýchbuď ako výsledok ich polohy, alebo priameho, alebo nepriameho
styku s infikovaným chovom, aj keď sa u nich nepľejavujú klinické pľiznaky AMo.

V pľípade pľeventívneho usmľtenia z epizootologických dôvodov sa vykoná nahodný odber
vzoľiek a laboľatóľne vyšetľenie ošípanýchv súlade s diagnostickou pľíručkou.
opatrenia v kontaktných chovoch.

(1) Chovy Sa označujúako kontaktné, ak úľadnýveteľináľny lekár na zéklade
epizootologického šetrenia zistí alebo príde k záveru, Že afľický mor ošípanýchmohol bý'
zav|ečený ziných chovov do chovu uvedeného v $ 4 alebo $ 5 nariadenia vlády č.27712003
Z. z. alebo z tohto chovu do iných chovov. V týchto chovoch sa uplatňujú opatľenia podľa $ 4
naľiadenia vlády č. 27]12003 Z.z. dovtedy, kým sa prítomnosťafľickéhomoru ošípaných
uľadne nevylúči.
(2) Ak si to epizootologická situácia vyŽaduje, uplatní sa v chovoch uvedených v odseku 1
opatrenia ustanovené v $ 5 ods. 1 naľiadenia vlády č.27712003 Z.z.. Po usmľteníošípaných
sa odobeľie v súlade s diagnostickou pľíručkoudostatočný počet vzoriek potrebných na
potvľdenie alebo vylúčenieprítomnosti vírusu afľickéhomoru ošípanýchv týchto chovoch.

3.12

Zľušenie obmedzení pre oddelené výľobnéjednotky

3l

opatľenia pri potvľdení výskýu afrického moľu ošípanýchv chove s viaceľými výľobnými

prevádzkarňami.
(1) Ak sa potvrdí prítomnost'afľického moľu ošípanýchv chovoch, ktoľépozostávajú z dvoch
alebo viacerých samostatných výrobných pľevádzkarní, pľíslušnýorgán môŽe na dokončenie
výkrmu ošípanýchľozhodnúťo udelení výnimky Z $ 5 ods. l písm. a) naľiadenia vlády č.
27712003 Z. z. ak ide o výľobne prevádzkame nakazeného chovu, v ktoľých sa chovajú zdravé
ošípané,za predpokladu, že úľadnýveteľinámy lekár potvrdi, že konštrukcia, veľkost' a
vzdialenosť od týchto výrobných prevádzkaľnĺ a činnosti, ktoré sa v nich r,ykonávajú, sú takej
povahy' že tieto výrobné pľevádzkarne majú úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, chov a
výkrm tak, že vírus sa nemôže šíľiťz jednej výľobnej prevádzkarne do dľuhej.

(2)Požiadavky na oddelenú výľobnúprevádzkareň so zdravými zvieľatami v chove sú:
a) stavebne ju oddelit' od dľuhej oddelenej výľobnej prevádzkame s nakazenými zvieratami
bez možnosti vzájomného styku medzi nimi a bez moŽnosti spoločného vzdušného pľiestoru
medzi nimi,
b) mať samostatné sklady pľe technické príslušenstvo, krmivo a odpad,
c) mať samostatné dezinfekčnézariadenie na vstupoch a výstupoch,
d) mať ošetrovací peľsonál,

e) medzi nakazenou a zdravou oddelenou výľobnou prevádzkaľňou v chove neexistuje
možnosťvzájomnej výmeny poľnohospodáľskej techniky alebo iného príslušnéhovybavenia,
0 medzi nakazenou a zdľavou oddelenou výľobnou pľevádzkaľňou v chove
produktov, kľmív,nástľojov a iných vecí, napríklad
nepľemiestňovanie zvierat, živočíšnych
odpadu, ktoľémôŽu byt'nositeľmi víľusuafľickéhomoľu ošípaných.
(3) Hlavný veterináľny lekár bezodkladne informuje komisiu o opatreniach naľiadených podľa

odseku 1 a opatreniazmení alebo zľušív súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
Táto výnimka umoŽní dokončenie výkrmu ošípaných v takýchto oddelených jednotkách.

3.13

Ďalšie hlásenia o ohnisku

Čo najskôr po predbežnej spľáve pľe komisiu EU

a pre ostatné členskéštáty EU v súlade
oddielom 3.1, bude odovzdaná ďalšia spľáva, ktorá bude uvádzat' podrobnosti o dátume
(dátumoch), kedy boli ošípanézabité v infikovanom chove a kadávery boli zlikvidované.

s

Všetky dostupné informácie týkajúce sa epizootologickej situácie v ohnisku
moŽného pôvodu nékazy budú poskýnuté v rovnakom čase.

3.l4

a známeho alebo

Vymedzenie ochľannéhopásma a pásma dohl'adu

Miestne centrum pľe tlmenie chorôb v spolupráci so skupinou odborníkov bezodkladne po
úradnom potvľdení AMo vymedzí okolo ohniska AMo ochľanné pásmo s polomeľom
najmenej 3 kilometre, ktoré je súčasťoupásma dohľadu s polomerom najmenej 10
kilometrov. Národné centrum pľe tlmenie chorôb môže ochľarľrépásmo a pásmo dohľadu
rozšíriťpodľa vyvoj a epizootologickej situácie.
ochĺannó pásmo a pásmo dohľadu sa vymedzianazáklade:
o qýsledkovepizootologickéhošetľenia
. geogľafickej situácie, najmä existencie pľírodnýchalebo umelých hľaníczabraňujúcich
šíreniuAMo
o umiestnenia a vzdialenosti chovov
. pľemiestňovania a obchodu s ošípanýmia dostupnosti bitúnkov
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o

možnosti kontroly pľemiestňovania ošípanýchv ľámci pásiem,
určenéna usmľtenie premiestňujú z ich chovov pôvodu

a

najmä ak sa ošípané

Miestne centľum pľe tlmenie choľôb informuje osoby v ochľanných pásmach o pľijatých
opatľeniach najmä požitímznačiek avýstražných správ s využitímmasovokomunikačných
pľostriedkov a prijme vhodné opatľenia, aby zabezpečil pľimerané vykonávanie týchto
opatľení.

V pľípade ak ochľanné pásmo alebo pásmo dohľadu okľem územia SR zasahujú na územie
iného členskéhoštátu narodné centľum pre tlmenie choľôb spolupľacuje s náľodným centľom
príslušnéhočlenskéhoštátu pľi vymedzení týchto pásiem.

3.15

opatľenia v ochrannom pásme

(1) V ochľannom pásme miestne centrum pľe tlmenie nákazy naľiadi:
a) vykonať čo najskôr súpis chovov a veterinárne inšpekcie chovov na súpise úradnými
veteľinárnymi lekármi do siedmich dní po vymedzení ochľanného pásma s klinickým
vyšetrením ošípaných a kontľolou registra zvierat a označenia ošípaných podl'a osobitného

predpisu,

b) zŕkaz premiestňovania a prepľavy ošípaných na pozemných komunikáciách

okľem
nevyhnutnej prepľavy v rámci chovu a pľepravy podľa písmena f)
c) čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetľenie dopľavných pľostľiedkov a
iných vozidiel a vybavenia, ktoľéboli použiténa prepľavu ošípanýchalebo iných druhov
zvierat alebo mateľiálov, ktoré môŽu bý' kontaminované, napľíklad telá zvierat, kľmivo, hnoj,
hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiadne vozidlo použiténa pľepľavu ošípaných
nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného
povolenia
d) zäkazpľemiestňovania domácich zvieľat z chovu a do chovu bez povolenia
e) bezodkladne hlásiť úhyn ošípanýchalebo choľéošípané
Í) zákaz premiestňovania ošípanýchz chovu, v ktorom sú dľžané40 dní od ukončenia
predbeŽného čistenia a dezinfekcie a podľa potreby dezinsekcie inťrkovaných chovov.
Miestne centrum môže v súlade s odsekom 4 povoliť po 40 dňoch premiestnenie ošípanýchz
chovu a ich pľiamu prepravu
l. na bezodkladné zabitíe na uľčenýbitúnok prednostne umiestnený v ochľannom pásme
alebo v pásme dohľadu,
2. na bezodkladné usmľtenie a následné spracovanie pod uradným dozoľom do
spľacovateľskej pľevádzkarne alebo na iné vhodné miesto,
3. na iné miesto v ochľannom pásme
g) zékazprepľavy speľmy' vajíčoka embryí ošípaných z chovov ochranného pásma,

h) dodržiavať hygienické opatľenia na vstup osôb do chovov alebo výstup osôb z chovov
ošípanýchna zníženierizika šíreniavírusu afrického moru ošípaných.

(2) Zekazpremiestňovania a prepravy ošípaných podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na
a) tranzit ošípaných po cestách alebo že|eznici bez zastavovania a vykládky ošípaných,
b) ošípanépochádzajtlce z chovov mimo ochĺannéhopásma, určenéna zabitie na bitúnku v
pásme, ak tak národné centrum ľozhodlo v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(3) Ak opatľenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti dlhšie ako 40 dní a ak v dôsledku toho
vznikajú pri chove ošípaných pľoblémy s ochľanou zvierď alebo iné pľoblémy, miestne
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centľum môže na základe Žiadosti vlastníka povoliť podľa odseku 4 pľemiestnenie ošípaných
z chovu v ochĺannom pásme a ich pľiamu pľepravu na
a) bezodkladné zabitie na určený bitúnok, pľednostne umiestnený v ochĺannom pásme alebo v
pásme dohľadu,
b) bezodkladné usmľtenie a následné spracovanie pod úľadnýmdozoľom do spľacovateľskej
pľevádzkarne alebo iné vhodné miesto,
c) iné miesto v ochĺannom pásme; o udelení tohto povolenia hlavný veteľinárny lekár
informuje komisiu.
(4) Miestne centľum môže povoliť pľemiestnenie ošípaných v ochĺannom pásme z chovu, ak

a) úľadnýveterinárny lekáľ vykonal klinické vyšetľenieošípanýchv chove, najmä
pľemiestňovaných ošípaných, vľátane zmerania telesnej teploty v súlade s postupmi
ustanovenými v diagnostickej príručkea skontľoloval register a označenie ošípanýchpodľa

osobitného predpisu,
b) kontroly a vyšetrenia podľa písmena a) nepreukázali prítomnosťafrického moru ošípaných
a nesúlad s osobitným predpisom,
c) ošípanésú pľepľavovanédopravným pľostľiedkom zapečateným úradným veterinámym
lekaľom,
d) dopravné pľostriedky a vybavenie na prepravu ošípanýchsú bezodkladne po pľeprave
vyčistenéa dezinfikované,
e) je zabezpečený odber dostatočného počtu vzoľiek v súlade s diagnostickou príručkouod
ošípaných, ktoré sa zabiji alebo usmľtia, na potvrdenie alebo vylúčeniepľítomnosti vírusu
afrického moru ošípaných v chove,
f) pľi premiestňovaní ošípaných na bitúnok
1. pľíslušnýorgán zodpovedný za vykonávanie kontľol a dozoru na bitúnku je infoľmovaný
o zámere zaslať ošípanéna bitúnok a následne infoľmuje miestne centrum v mieste odoslania
o ich príchode,
2. po pľíchode na bitúnok je naľiadene držaťa zabijď tieto ošípanéoddelene od iných
ošípaných,
3. príslušný orgán vykoná na uľčenom bitúnku prehliadku pred zabitím a po zabití zameľanu
na zistenie pľíznakov prítomnosti afrického moľu ošípaných,
4. čerstvémäso získanéz týchto ošípaných je spľacované alebo označenéšpeciálnou značkou
anásledne ošetrené; ošetľenie sa vykonáva v prevádzknni určenej naľodným centľom; mäso
moŽno zaslať do tejto prevádzkaľne, len ak je zásielka pľed odchodom zapečatená a zostane
zapečatená počas celej doby prepravy ($4 Naľiadenie vlády SR č. 4112005 Z. z.) .

3.16

Tľvanie opatľení v ochrannom pásme

opatľenia v ochľannom pásme zostanú v platnosti minimálne do:
(a) ukončenia čistenia, dezinfekcie a dezisekcie infikovaného chovu,
(b) kým nebudú ošípanév chovoch klinicky a laboľatóme vyšetľenév súlade s diagnostickou
príručkou,za účelomzistenia moŽnej prítomnosti vírusu afrického moru ošípaných.
Vyšetrenia sa vykonajú najskôr po uplynutí 45 dní od ukončenia pľedbežnéhočistenia,
dezinfekcie a podľa potľeby dezinsekcie infikovaných chovov.
Ak sa v súlade s diagnostickou pľíručkouuplatňoval intenzívny progľam odberu vzoriek a
testovania, ktorý umoŽňuje vylúčiťprítomnosťafrického moru ošípaných v príslušnomchove,

moŽnonazák|adeqýnimkyzbodu3.15odseku1písm.f)azodsekov2a5skľátiť40-a45-

dňové lehoty na 30 dní'
Postupy na klinické vyšetrenia a odbeľy vzoľiek v ochĺannom pásme pred zrušenímopatrení
určínáľodné centrum pľe tlmenie chorôb v súlade s diagnostickou pľíručkou.
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3.17

Opatľenia v pásme dohl'adu

V pásme dohľadu (surveillance) miestne centrum
a) vykonať súpis všetkých chovov ošípaných,

pre tlmenie nákazy naľiadi:

b) zákaz premiestňovania a prepravy ošípanýchna pozemných komunikáciách okrem

nevyhnutnej pľepľavy v ľámci chovu a prepľavy schválenej miestnym centľom, tento zákaz
pľemiestňovania a prepravy sa nevzťahuje na tranzit ošípaných po cestách alebo železnici bez
zastavovania a vykládky ošípaných alebo na ošípanépochádzajuce z chovov mimo pásma
dohľadu, určenéna bezodkladné zabitie na bitúnku v pásme dohľadu,
c) čistenie, dezinfekciu a podl'a potľeby dezinsekciu a ošetrenie dopravných prostľiedkov a
iných vozidiel a vybavenia, ktoľéboli použiténa prepravu ošípanýchalebo iných druhov
zvierat alebo mateľiálov, ktoré môžu byt'kontaminované, napľíklad telázviera1 kľmivo, hnoj,
hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Vozidlo použiténa pľepravu ošípanýchnesmie
opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie,
d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu a do chovu v prvých siedmich dňoch po
vymedzení pásma bez povolenia
e) bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípanéalebo choľéošípanév chove,
Í) zákaz pľemiestňovania ošípanýchz chovu' v ktoľom sú dľžané30 dní od ukončenia
predbežnéhočistenia a dezinfekcie a podľa potreby dezinsekcie infikovaných chovov;
miestne centrum môŽe povoliť po 30 dňoch premiestnenie ošípaných z uvedeného chovu a ich
priamu prepľavu
1. na bezodkladné zabitie na bitúnok určený príslušnýmoľgánom, prednostne umiestnený v
ochľannom pásme alebo v pásme dohľadu
2. na bezodkladné usmľtenie a následné spracovanie pod úradným dozorom do
spracovateľskej pľevádzkarne alebo na iné vhodné miesto,
3. na iné miesto v ochľannom pásme alebo v pásme dohľadu; o udelení tohto povolenia
hlavný veterináľny lekáľ informuje komisiu,
g) zákazprepravy spelmy' vajíčoka embryí ošípaných z chovov pásma dohľadu,
h) dodržiavať hygienické opatľenia na vstup osôb do chovov alebo výstup osôb z chovov
ošípanýchnazniženierizika šírenia vírusu afľickéhomoru ošípaných.
(2) Ak sa ošípanéuvedené v odseku 1 písm. f) prepravujú na bitúnok, môŽe národné centrum
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev povoliť výnimku z opatreni uvedených
v bode 3.15 odstavec (4) písm. e) a 0 bode 4,najmä qýnimku z označovania mäsa
pochádzajúceho z týchto ošípanýcha jeho následného použitia a určenia ošetľených
produktov.
(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti dlhšie ako 40 dní a ak v dôsledku toho
vznikajú pľi chove ošípanýchproblémy s ochĺanou zvierat alebo iné problémy, miestne
centrum môže na zžk|ade žiadosti vlastníka povoliť v súlade s bodom 3.15 ods. 4
premiestnenie ošípaných z chovu v pásme dohl'adu a ich priamu prepravu na
a) bezodkladné zabitie na bitúnok uľčenýpríslušným orgánom, pľednostne umiestnený
v ochľaĺrnom pásme alebo v pásme dohľadu,
b) bezodkladné usmľtenie a následné spľacovanie pod úľadnýmdozoľom do spľacovateľskej
prevádzkarne alebo iné vhodné miesto,
c) iné miesto v ochĺannom pásme alebo v pásme dohl'adu; o udelení tohto povolenia hlavný
veterinárny lekáľ infoľmuj e komisiu.

3.18

Tľvanie opatrení v pásme dohl'adu

opatrenia v pásme dohl'adu trvajú minimálne do ukončenia :
a) čistenia a dezinfekcie a podľa potľeby dezinsekcie inťrkovaných chovov,
b) klinického a potľebného laboratómeho vyšetľenia ošípaných chovov v súlade s
diagnostickou pľíručkouna zistenie možnej pľítomnosti vírusu afľickéhomoru ošípaných;
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tieto vyšetľenia sa vykonajú najskôr 40 dní od ukončenia pľedbežnéhočistenia a dezinfekcie a
podľa potľeby dezinsekcie infikovaných chovov.
(5) Ak sa v súlade s diagnostickou príľučkouuplatňoval intenzívny program odbeľu vzoľiek a
testovania, ktoý umoŽňuje vylúčit'pľítomnosť
afľickéhomoru ošípanýchv chove, moŽno na
základe výnimky skĺátiť 30-dňové lehoty, ktoré sú ustanovené v bode 3.17 odseku l písm. f),
a 40-dňové lehoty, ktoľésú ustanovené v odseku 3 abode 3.18, a tona2l,30 a20 dní.

Postupy na klinické vyšetľenia a odbery vzoľiek v pásme dohľadu pred zľušenímopatrení
určínárodné centrum pľe tlmenie chorôb v súlade s diagnostickou pľíľučkou.

3.19 Mäso ošípanýchpochádzajúcich z chovov v ochrannom pásme

a

v pásme dohl'adu

V prípade povoleného zabitia ošípanýchurčených na ľudskú spotľebu z ochľanného pásma
alebo pásma dohľadu, v súlade s podmienkami uvedenými vyššie,sa čeľstvémäso z takéhoto
zabitia:

a
o

a

bude označovaťv súlade s Naľiadením vlády 28312003 Z. z. o zdravotn;ých pľoblémoch
ovplyvňujúcich obchod s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva;
bude potom ošetrené v súlade s pľedpismi stanovenými v $ l Naľiadenia vlády 28712003
Z. z. o zdravotných pľoblémoch ovplyvňujúcich obchod s mäsovými výrobkami,
v závode určenom na tento účelveterinárnym orgánom;
bude odoslané do určenéhospracovateľského závodu vozidlom alebo vkontajneri, ktory
bude pred odchodom zapečatený a zostane zapečatený počas pľevozu'

3.20

Rozšíľenieobmedzujúcich opatľení

Ak má

úradný veterináľny lekar dôkazy o tom, že AMo mohlo byt' zavlečenédo
infikovaného chovu z iného chovu, alebo pľenesenéz inf,tkovaného chovu na iný chov
v dôsledku pohybu ošípaných,vozidiel alebo osôb alebo iným spôsobom, tieto chovy budú
umiestnené pod úradný dozor a budú nariadené obmedzujúce opatrenia, tak ako pre chovy
s podozľenímna vyskyt AMo.
Cieľom úradnéhodozoľu je okamžitá detekcia akýchkoľvek pľíznakov AMo.
Miestne centrum môŽe povoliť pľepravu ošípanýchz chovu pod úradným dozorom na ktory
bolo uvalené obmedzenie pohybu, okĺem tých, ktoré spôsobili uloženie opatrení,
k okamŽitému zabitiu priamo na bitúnok pod úradným dozorom.

V takýchto pľípadochpodmienky na premiestnenie, zabitie a použitie mäsa budú rovnaké ako
v pľípade ošípaných pľemiestnených na zabitie z chovov v ochĺannom pásme a ich
dodľžiavaniebude sledované miestnym centrom.

3.21 Sledovanie pľemiestňovania

V celej Slovenskej republike sa bude používaťštandaľdizovaný systém sledovania
pľostľedníctvom CEHZ a TRACES.

3.22

Zariadenie

4.

Obnovenie chovu

a

vybavenie miestneho centra je uvedené v Pľílohe9.
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(1) obnovu chovu ošípanýchv chove podľa moŽno vykonat' až po uplynutí 40 dní od
ukončenia čistenia a dezinfekcie a podl'a potreby aj dezinsekcie v chove.

(2) Pľi ustajňovaní nových ošípaných sa zohl'adní typ chovu uplatňovaného v príslušnom
chove a dodržísa pľi tom jeden z postupov uvedených v odsekoch 3 až 5.
(3) Ak ide o chovy, v ktorych k výskytu choroby nepľišlo v súvislosti s vektoľmi' uplatní sa
tento postup:
a) ak ide o chov pod otvoreným nebom, obnova chovu ošípanýchsa vykoná naskladnením
sentinelových ošípanýchs negatívnym výsledkom na pľítomnosťprotilátok pľoti vírusu
afľického moru ošípanýchalebo pochádzajircich z chovu, v ktoľom neboli naľiadenéžiadne
obmedzujúce opatrenia súvisiace s africkým morom ošípaných;sentinelové ošípanésa
umiestnia v súlade s poŽiadavkami miestneho centľa ľovnomerne po celom chove a vyšetria
sa po 45 dňoch od ich umiestnenia v chove na pľítomnosťprotilátok v súlade s diagnostickou
pľíručkou;ak žiadna ošípanánevytvorila protilátky proti vírusu afľickéhomoľu ošípaných,
obnova chovu sa môŽe dokončiť;žiadna ošípaná neopustí chov skôľ, neŽ sa získajúnegatívne
výsledky séľolo gického vyšetľenia'
b) ak ide o iné foľmy chovu, obnova chovu ošípaných sa vykoná v súlade s poŽiadavkami
uvedenými v písmene a) alebo sa vykoná úplná obnova chovu, ak
1. sa ošípanénaskladnia do 20 dni a pochádzaji z chovu, v ktorom neboli nariadené
obmedzujúce opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných,
2. sa ošípanév novovytvorenom stáde vyšetria po 45 dňoch od naskladnenia poslednej
ošípanej v chove na prítomnosť protilátok v súlade s diagnostickou pľíručkou,
3. žiadna ošípanáneopustí chov skôr, než sa získajúnegatívne výsledky séľologického
vyšetľenia.
(4) Ak ide o chovy, v ktorych došlo k výskýu choroby v spojitosti s vektormi, nové ošípané
sa nesmú ustajniť najmenej šesťľokov, skôľ než
a) sa pod úradným dozorom úspešnevykonajú osobitné čirĺrostizarlerané na elimináciu
vektora v objektoch a na miestach, kde sa majú ošípanédržaťalebo kde môžu prísťdo styku s
vektorom, alebo
b) je možnépľeukázať, že pretrvávajúca prítomnosťvektora už nepľedstavuje významné
ľiziko prenosu afrického moru ošípaných.
(5)

V chovoch uvedených v odseku 4

sa opatrenia ustanovené v odseku 3 písm. a) uplatnia až

následne. Žiadna ošípaná nesmie bý odvezená z chovu po jeho úplnom opätou''o* zaplnení,
kým sa navzorkách odobľatých z ošípaných v chove najskôr 60 dní po jej úplnom opätovnom
zaplneni nevykonajú v súlade s diagnostickou pľíručkouďalšie sérologické vyšetrenia s
negatívnymi výsledkami.
(6) Ak ide o výskyt choľoby bez spojitosti s vektormi, ak od skončenia čistenia a dezinfekcie
v chove uplynulo viac ako šesťmesiacov, môŽe pľíslušnýorgán povoliť qýnimku z odseku 3,
pľičomzohľadní epizootologickú situáciu.
(7) Ustajnenie nových domácich zvierat iných druhov, ako sú ošípanév chovoch uvedených

v

odseku 6, pričom sa zohľadni riziko šíľeniachoroby alebo pľetrvania vektorov spôsobené
týmto novým ustajnením.

5.

Výskyt AMo na bitúnku

5.1

Podozľeniezvýskytuchoľoby
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Podozrenie z výskytu AMo na bitúnku môŽe vzniknúť na základe výsledkov vyšetrenia pľed
zabitím alebo post mortem.
V obidvoch pĺípadochbudú opatľenia zabezpečujúceobmedzenie pohybu a spustenie
vyšetrovania podobné postupom uvedeným v časti 3, pojednávajúcej o podozrení na výskyt
ochorenia v chovoch s ošípanými,na potvrdenie alebo vylúčenieochoľenia'
Konkľétne prijaté obmedzuj úce opatrenia:
. všetky zvieratábudú bezodkladne zabite a mäso uskladnené oddelene
o žive zvieratá v ohĺadách nebudú vypúšťanéa neumoŽní sa im opustenie bitúnku,
C žiadnemu zvierat'u nebude umoŽnené vstúpit'na bitúnok,
o žiaďne kadávery ani mäso nesmú opustiť bitúnok,
. Žiaden mateľiál alebo odpad, ktorý by mohol pľenášaťvíľusAMo, nesmie opustiť
bitúnok,
o osobY smú vstúpiťalebo opustiť bitúnok iba so súhlasom veterinĺĺmejspľávy,
. vozídlá smú vstúpiťalebo opustiť bitúnok iba so súhlasom veteľinámej správy,
Vyšetľenie by malo viesť k dôkazu alebo k eliminácii pľítomnosti AMo a bude obsahovať
klinickú prehliadku ošípaných,zvláštna pozomosť bude venovaná podozrivým zvieratám
alebo skupinĺám a vyšetľeniupost moľtem. od podozrivých ošípanýchsa vykoná odber
tkaniva a kĺvi, pľe vyšetrenie v náľodnom ľefeľenčnomlaboľatóľiu.
Súčasnes úľadnýmvyšetrením na bitúnku bude vykonané eizootologické šetrenie v chove,
odkiaľ podozľivé zvieta alebo zvieratá pochádzajú, aby sa rozhodlo, či existujú ďalšie dôkazy,
ktoľéby nasvedčovali na pľítomnosťchoroby.

V tom čase sa zhromaŽďuji aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu vnímavých zvierat
z a do chovu spolu s ďalšími infoľmáciami, ktoľémôžu pomôcť pri zvládaní choroby
v prípade potvrdenia výskýu AMo'

5.2

Potvľdenie

AMo

Keď je na bitúnku potvrdený AMo budú pľijaténasledovné obmedzujúce opatrenia:
a) okamžité usmľtenie všet\ých vnímavých zvierat na bitúnku, ak ešte neboli zabité.
b) spracovanie tiel a vnútornostíošípanýcha odpadov od potenciálne nakazených
a kontaminovaných zvierat pod uradným dozoľom,
c) čistenie a dezinfekciu a podľa potľeby dezinsekciu budov a zariadení vľátane dopravných
prostriedkov pod dozoľom úľadnéhoveterináľneho lekaľa,
d) vykonávať epizootologické šetľenie
e) identifikovať genetický typ izolovaného vírusu afľickéhomoru ošípaných laboľatórnym
postupom v súlade s diagnostickou pľíručkou,
f) vykonať opatľenia uvedené v $ 7 nariadenia vlády č.27712003 Z. z., odkiaľ pochádzajú
nakazené ošípanéalebo ich telá' v chove a v iných kontaktných chovoch; ak epizootologické
šetrenie neukáže inak, v chove pôvodu nakazených ošípanýchalebo ich tiel sa vykonajú
opatrenia podľa $ 5 ods. 1. naľiadenia vlády č.27712003 Z. z.,
g) zékaz premiestňovania ďalších ošípaných na bitúnok alebo ich prepravu počas najmenej 24
hodín od vykonaĺria čistenia a dezinfekcie a podľa potreby aj dezinsekcie

ošípanév chove, odkiaľ pochádzajú infikované zvieĺatá, budú tiež usmrtené
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AMo

6.

Výskyt

6.1

Podozľenie z výskytu ochoľenia

na tľhoch

Ak vznikne podozrenie z výskytu AMo na trhu, okamžite budú nariadené opatrenia na

obmedzenie pohybu zvierat, aby sa zamedzilo možnosti šíľeniaochorenia zvieratami,
vozidlami, ľuďmi alebo mateľiálom.
Medzi konkĺétnepľijaté opatľenia patľia nasledujúce:
o zákazpredaja zvietď,
o všetkY zvieratá na tľhu zostanú v ohľadách a nie je im umožnenéopustiť ich,
o na trh nebude umožnený vstup žiadnym zvieratárl,
o z trhu nesmú byt'odvezené nijaké kadávery ošípanýchalebo iných zvierat,
o Žiaden mateľiál alebo odpad, ktorý by mohol pľenášaťvírus AMo, nesmie opustiť tľh,
. osoby smú vstúpiťalebo opustiť trh, iba so súhlasom veteľináľnej spľávy, a pred
opustením si musia vydezinťrkovať pracovnú obuv, ak to situácia vyžaduje aj odev.
. vozidlá smú vstúpiťalebo opustiť tľh, iba so súhlasom veteľináľnej správy,
. vozid|á opúšt'ajúcetrh musia bý'vyčistenéavydezinfikované v súlade s pokynmi
veterinárnej správy,
. na všetkých cestných a pešíchvstupoch a východoch ztrhu sa použijúpríslušné
dezinfekčnéopatľenia zapoužitia dezinfekčnéhopľostľiedku oficiálne schváleného proti

o
o

AMO,

bude vykonané epizootologické vyšetrovanie, ktoľépotvrdí alebo vylúčiprítomnosťAMo
na tľhu za použitia tých istých postupov ako pri podozrení z výskytu na bitúnku, vrátane
možnosti usmrtenia zvieraťa alebo zvieľat z diagnostických dôvodov,
chov, z ktorého pochádza podozľivá skupina ošípaných Sa stane pľedmetom
epizootologického šetrenia a spolu s ďalšími chovmi, ktoró obdržali zvieratá z trhu, ktoré
mohli bý' vystavené infekcii AMo budú zaľadené pod dozor pokiaľ nebude vylúčené
podozľenie z výskytu AMo.

6.2

Potvľdenie

AMo

Ak bude AMo potvrdený na trhu so živým materiálom, veterinárna správa zaisti, aby:
o všetky ošípanéz trhu boli bez meškania usmľtené,
o kadávery boli zlikvidované pod úradným dozorom takým spôsobom, ktoqý neumožní
vznik rizika rozšíľeniaAMo,
o sa s podstielkou, hnojom a iným odpadom, ktoré prenášajúvírus AMo, bezpečne

o
o

zaobchádzalo'
čistenie a dezinfekcia budov, ohľád, ciest a zatiadenia, vľátane dopľavných pľostľiedkov
boli vykonané podl'a inštrukcií daných veteľinárnou spľávou a pod dozorom úradného
veterinárneho lekáľa,
žiadne zvieratá nesmú vstupiť na trh do doby minimálne 60 dní od ukončenia čistenia
a dezinfekcie,

ošípanév chove, odkiaľ pochádzají infikované zvieratá,budú tiež usmrtené.
(Podobné oparenia budú prijaté v pľípadevýskytu

7. AMo

AMo

u zvieľat v dopľavnom pľostľiedku
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v zbeľnom stľedisku).

7.1'

Podozrenie z výskytu ochoľenia

AMo u zvierat počas lľanzitu, celá zásielka bude prevezenána
uľčenémiesto, kde sa nenachádzajú ošípanéalebo na miesto pôvodu podozrivých zvierat, kde
zostanú až do vylúčeniaalebo potvľdenia choroby.
Ak

sa zistí podozľenie na

Uloženéopatrenia sa vykonávajú ako v pľípade chovu s podozľenímna výskyt choroby
Pľehliadka a epizootologické šetrenie budú sústredené na chov, odkiaľ pochádzajú podozľivé
zvleraÍá, tak ako v prípade podozrenia na bitúnku alebo na trhu.

7.2

Potvľdenie

AMo

Ak sa potvľdíAMo v zásielke ošípaných, ktoľéboli prepľavované v čase vyslovenia
podozrenia na výský infekcie, všetky zvieratá zásielky budú usmrtené a zlikvidované.
ošípanév chove, ktorý je zdrojom infikovanýchzvieratbudú usmľtenéa zlikvidované.
ostatné nariadené opatľenia budú vo všeobecnosti rovnaké ako v prípade infikovaného chovu.
(Podobné opatľenia budú pľijatév pľípadevýskýu
hraničnom prechode).

8. AMO
8.1

AMo

alebo podozrenia ztejÍo infekcie na

u diviakov

Podozrenie z výskytu

Akonáhle orgán veterináľnej správy dostane infoľmáciu, Že existuje podozľenie, že l diviakov
by sa mohla rozšíriťinfekcia AMo, budú pľijatéopatrenia na potvľdenie alebo vylúčenie
výskytu choroby, upozoľnia sa majitelia a ošetrovatelia ošípanýcha pol'ovníci a začne sa
vyšetrovanie všetkých zastľelených alebo nájdených uhynutých diviakov, vrátane príslušných
laboľatómych vyšetrení.

8.2

Potvľdenie

AMo

u diviakov

Pľi potvľdení primáľneho prípadu afrického moru ošípanýchu diviakov nĺĺrodnécentrum na
zabtánenie šírenia choroby bezodkladne
a) prostredníctvom odboľnej skupiny zloŽenej zveteinámych lekárov' zástupcov záujmových
zdruŽení poľovníkov'biológov a epizootoló gov

-

zisti epizootologickú situáciu a vymedzí inťrkovanú oblasť
_ uľčíďalšie opatrenia okľem opatľeníuvedených v písmene b), ktoľénariadi v infikovanej
oblasti; medzi tieto opatrenia môže patľiť dočasný zákaz lovu a zákaz kŕmenia diviakov,
- navrhne plrán eradikácie choroby,
- vykoná kontľolu účinnostipľijatých opatľenína odstránenie afľickéhomoru ošípaných v
inÍikovanej oblasti,
b) naľiadi uľadný dohľad v chovoch ošípaných

Akonahle sa u populácie diviakov potvrdí AMo, orgán veteľinárnej spľávy zaraďi všetky
chovy s ošípanými v definovanej oblasti s infekciou pod úľadnýdozoľ a naľiadi nasledovné
opatľenia:
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

vykonať úľadnýsúpis všetkých kategórií ošípanýchvo všetkých chovoch a jeho
pravidelnú aktualizáciu vlastníkom; informácie v súpise sa predloŽia na vyŽiadanie a
môŽu bý pri kontrole preveľované; v chovoch ošípanýchpod otvoľeným nebom sa prvý

súpis môže vykonat' nazáklade odhadu počtu ošípaných,
držať všetky ošípanév chove v ich ustajňovacích pľiestoľoch alebo na mieste, kde sa
môžu izolovat' od diviakov respektíve zabĺáneniu styku s vektorom; naľiadi uloženie
mateľiálov, ktoré môžu prísťdo kontaktu s ošípanýmiv chove tak, aby sa k nim nedostali

diviaky,
zálkaz pľemiestňovania ošípanýchz chow a do chovu bez povolenia pľíslušnéhooľgánu
pľijatého so zreteľom na epizootologickú situáciu,
pouŽívanie účinnýchdezinfekčných a dezinsekčnýchzariadení pľi vstupe do chovov a do
jednotlivých objektov na ustajnenie ošípaných, ako aj pri výstupe z nich,
dodľžiavaťhygienické opatrenia na vstup alebo výstup osôb, ktoré prichádzajú do
kontaktu s diviakmi, na zniženie rizika šíľeniavíľusuafľického moru ošípanýchvľátane
dočasnéhozákazu vstupu týchto osôb do chovov ošípaných,
odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie od všetkých ošípanýchuhynutých alebo
chorých s pľíznakmi afrického moru ošípaných,
klinické vyšetrenie a odobratie vzoľiek na laboľatóľne vyšetrenie vo všetkých chovoch
s počtom viac ako 5 kusov, ktoré premiestňujú ošípanév okruhu troch kilometľov a
v rizikových chovoch ošípaných(chovy navštevovanépol'ovníkmi, v blízkosti lesa, na
samotách alebo na okľajoch obcí) v okľuhu tľoch kilometrov,
opatľenia proti tomu, aby sa časťz ulovených alebo nájdených úynutých diviakov, ako aj
mateľiálov alebo vybavenia, vrátane možných vektoľov infekcie, ktoľéby mohli byt'
kontaminované, vírusom afľického moru ošípaných,dostala do kontaktu s ošípanými v

chove,
aby ošípané,ich sperma' embľyá alebo vajíčkaneboli premiestnené z infikovanej oblasti
na účelyvýmeny s členskými štátmi,
10. monitoring AMo u domácich ošípanýcha kontrola pľemiestňovania domácich ošípaných
v súlade s usmemenĺamĺŠvpssR.

9.

Príslušná RVPS vykoná kontrolu účinnostiprijatých opatrení v rizikových chovoch v okruhu
tľoch kilometľov od miesta výskýu, pľípadneaj v iných chovoch a vyhotoví o tom úradný
záznam najneskôr do štyroch týždňov od potvrdenia choľoby.
Akonáhle sa potvľdívyskyt infekcie v populácii diviakov, oľgán veterináľnej spľávy na
základe dostupných epizootologických údajov zakĺeslípresne definovanú oblasť ľozšírenia
infekcie.
orgrán veterinárnej správy zabezpeči vyšetrenie vzoriek z diviakov, ktoré boli zastľelené alebo
nájdené uhynuté v deÍinovanej oblasti infekcie na prítomnosťAMo v národnom ľefeľenčnom
laboľatóriu.

Kadáveľy všetkých nájdených diviakov, ktorých vyšetrenia sú pozitívne' sa spľacujú ako
vysoko rizikoý odpad a budú bezpečným spôsobom zlikvidované.

V pľípade potvrdenia výskytu AMo v blízkosti hľaníc iného členskéhoštátu narodné centrum
pľe tlmenie choľôb bez meškania spolupracuje s národným centľom príslušnéhočlenského
štátu a miestne centľum pre tlmenie chorôb s miestnym centľum pre tlmenie chorôb.

8.3

Plán na eradikáciu infekcie
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Čonajskôľ ( do 90 dní od potvľdenia pozitívneho pľípadu) ŠvpsSR pľedložíKomisii EU
písomný plán opatrení na eradikáciu afľickéhomoru ošípanýchz infikovanej oblasti
a opatľení uplatňovaných v chovoch v tejto oblasti.

V písomnom plane budú uvedené nasledujúce infoľmácie:

o
o
.
o
.
o
o
o

o
o

geografické rozšíľeniechoľoby,
populácia diviakov v oblasti,
výskyt významných prirodzených alebo umelých obmedzení pohybu diviakov,
pľibližnýpočet čľieddiviakov a veľkosť jednotliqých skupín v definovanej oblasti,
oPatľenia, ktoré už boli pľijaténa uľčenierozsahu infekcie medzi diviakmi _ vyšetrenie
diviakov zastľelených poľovníkmi alebo nájdených po uhynuti ana základe výsledkov
laboľatórnych vyšetrení
ďalšie kĺoky, ktoľésa robia na zistenie presného a komplexného obrazu o epizootológii
ochoľenia v postihnutej populácii diviakov,
úroveň spolupľáce, ktoľá existuje zoológmi, poľovníkmi, poľovnými zdľuŽeniami,
ochľancami voľne žijircej zveri a príslušnýmorgánom veterinámej správy,
opatrenia, ktoré boli prijaté na zľedukovanie populácie diviakov a na vydanie
poľovníckych povolení,
požiadavky poľovníkov na pľijatie opatľení pre zamedzenie ľozšíreniainfekcie,
metóda likvidácie nájdených uhynutých a zastľelených diviakov

Zánĺam z epizootologického šetrenia, ktoľésa vykoná u každého diviaka, zastľeleného alebo
nájdeného uhynutého, bude uvádzať nasledovné údaje:
- geografická oblasť, v ktorej bol úynutý diviak nájdený alebo zastľelený,
- dátum kedy bol nájdený uhynutý alebo zastrelený,
- osoba, ktorá ho našla alebo zastrelila,
- vek a pohlavie,
- -symptómy, ktoľéboli pozorované pľed zastľelením'

o
o

-

stav nájdeného kadáveľu,

výsledkylab.vyšetľení,
preventívne opatľenia týkajúce sa chovov v dotknutej infikovanej oblasti, vľátane
obmedzenia pohybu a pľevozu zvierat do a von z oblasti,
kÍitéľií,ktoľébudú platiť pľe zrušenie opatľení pľijatých na tlmenie AMo v deťrnovanej
oblasti, vrátane opatľeníplatných pre chovy ošípaných v oblasti.

9. Informácie

a údaje

9.1. Skupina odborníkov zhromažďuje všetky informácie

o epidemiologickom šetľení

a poskytuje ich:

-

Miestnemu centľu pľe tlmenie choľôb,

-

Náľodnému centru pľe tlmenie chorôb

-

ostatným členským štátom

Komisii

9.2. Informäcie a údaje na miestnej úľovnizhromažďuje a vyhodnocuje každý tím v miestom
centre pre tlmenie chorôb podľa úloh. Správy sa predkladajú vedúcemu miestneho centra
a koordinačný tím je zodpovedný za:
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- prípľavuinfoľmácií médiám

pľípľavuinfo faxov/emailov
- organlzáciu stľetnutí _ súkĺomníveteľinárni lekáľi, chovatelia, spotrebitelia, poľovníci
- organizáciu denných poľád, diskusií na úrovni miestneho centľa
-

Po schválení informácií vedúcim miestneho centra sa infoľmácie a údaje distľibuujú
pľíslušnýmoľgánom a veľejnosti.
Vedúci miestneho centľa je zodpovedný za denné správy zasie|ané do národného centľa
o novom vývoji v infikovanej oblasti.

Pľílohyk operačnému manuálu pľe AMo
Pľíloha č.1 k opeľačnémumanuálu

Séľologický a viľologický skľíning ošípaných v ochľannom pásme a v pásme dohl'adu sa
vykonáva v súlade s Diagnostickou pľíučkouna AMO _ ROZHODNUTIE KOMISIE
2003t422n5.

Pľíloha č.2 k operačnémumanuálu
Slovenská republika

Zoznalrl formulárov a hlásení používaných miestnymi centrami pľe tlmenie nékaz.

Názov formuláľa

na
AMO
šetrenie
Veterinárne opatrenia pľi podozľení/potwdení z
kontaktné

Hlásenie o

o

zAMO

AMo(v ohnisku, v ochľannom

afrického moru

situácii
AMO
schĺánka
Súpis chovateľov a počty zvierat vyšetrených (ochľanne vakcinovaných) na AMo
v ochrannom
na veterinárne laboratóme vyšetrenie nákaz chovoch ošípaných

Denné hlásenie o

(internet/íntľanet
://www.svssr

ŠvpsSR)

AMo

info/IO

LD

07-01

schĺánka VP
Zrušenie
schľánka
záznam o usmľtení zvieľat v ohnisku
záznam o
a záverečného čistenia a
záznamz
schľánka
o zániku ohniska
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Príloha č.3a k operačnémumanuálu

Epizootologické šetľenie
pri podozľení/potvľdení*AMo
Dátum vyplnenia:
Uradný veterinárny lekáľ/telefón:
Dátum podozrenia:
Dátum potvrdenia:....'........

Názov podniku/chovateľa:.
Adresa podniku/chovatel'a:

Císlo CEHZ:
Informácie poskytoľtelefón

:

Súkľomný veterinárny lekár:
*nehodiace sa škľtnút'

Základná chaľakteristika chovu
Dľuh chovu

( len

l

.Prítomný

áno

:

dľuh zvierat aj iné druhy

UcH, RCH, ŠcH'.'.1

Identifikácia nĺierat: ( ušnéznaky, register )

obľat stáda:
Plemenitba:

Vakcinácia (proti ktoľému ochoreniu, ktoľékategórie, spôsob omačovania )
Pos|edný monitoľing nákazy pred jej vznikom v ohnisku:
Dátum ustálenia nákazy

:

Anamnéza, klinický pľiebeh:

A) ZVIF,RATÁ

Stavy zvieľat v ohnisku

Pľesuny wierat
1.

NA FARMU ( odkiaľ, kedy, do ktorého objektu, počet )

2. Z
3.

FARMY

( kedy, počet, kam )

V RÁMCI FARMY

(

odkiaľ - kam, kedy, počet )

B) OSOBY
Pohyb osôb
1.

Pohyb ošetľovateľov( ľozdelenie po objektoch, jedáleň, šatne )

2. Návštevy veterinárneho lekára (kto, kedy, kam ešte chodí okľem tejto faľmy )
3. Iné návštevy ( údĺžbáľi,servis ...'.' kto, kedy,

ktoý objekt

)

4. Hygienická slučka ( prezliekarne, ošetľovatelia, vet. lekĺĺr,návštevy, vyhľadená miestnosť )
5. Hľomadné akcie ( vakcinácia, terapia '.......)
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nle

Chov vnímaných zvierat ošetrovatel'mi v súkľomnom vlastníctve:

kolko kusov, či neuhynuli _ skontrolovať zdravotný stav
Pľacovníci farmy - (poľovníci, posudzovatelia, a pod. )
( kto,

C) INE ZDRoJE PRENOSu

)

a ŠÍRENIA

Podstieľanie:
Zdľoj krmív:
Miešiaľeň krmív:

Manipulácia

s

kadávermi + eíidencia odvozu ( predaj kadáveľov ):

Hnojná koncovka:
Preprava zvierat:
Výslqrt vektoľa:

D) OCHRANA CHovt] PRED ZAvLnČnľÍuľÁxaz
. oplotenie . stľáženie . evidencia osôb a dopravy . dezinfekčný bazén _
. hygienická slučka ". pohotovostná zásoba dezinfekčných pľostriedkov _
plocha na dezinfekciu vozidiel . ťažká technika dostupná (trakÍoľ,
nakladač, buldozér) . zďroj vody vlastný. zďroj vody obecný'. iná neoddelená firma_na farme neoddelený bitunok
. nástľoje a liečivá na faľme . pomôcky na fixáciu zvieĺalna farme . systém predaja zyierat. karanténna maštal'E) NÁKRES
Pľílohač.

FARMY

F) KLINICKE

yyŠnľnnľrn

G) ODBER VZORTEK

Za odbornú skupinu:
Meno a priezvisko:
Za RVPS

:

Meno a priezvisko:

Za kontľolovaný subjekt
Meno

a

priezvisko:
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Pľíloha č.3b k opeľačnémumanuálu ohnisko (domáce ošípané)

REGIONÁLľ.{ VETERINÁRNA A PoTRAvINoVÁ
Bottova

2o

C. jz 65712019

8

16.08.2019

TREBIŠov

sľnÁvl

tt421-56-6722764, Íax++421-56-6725l91,e-mail: Riaditel.TV@svps.sk
V Trebišove dňa

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potľavinová spľáva Tľebišov pľíslušnápodľa $ 8 ods. 3 písm. e)
v súlade s $ 17 ods. 3 zákona NR SR č. 3912007 Z. z. o veterinámej starostlivosti v znení
neskoľšíchpľedpisov a v zmysle ustanovenia $ 5 Naľiadenia vlády Slovenskej republiky č.
27712003 Z. z. o opatľeniach na tlmenie afrického moru ošípaných

naľiad'uje
preZo|tán Fráter, Hlavná |33,Zemplín,

PSč 07634,

opatľenia
pľi potvľdenívýskytu afľického moľu ošípaných v chove ošípaných.

A.

Uľčuj.eza ohnisko nátkazyz Chov ošípanýchmajitel'a Zo|tán Fráteľ, Hlavná 133,
Zemp|ín, PsČ 076 34 na adľese Zo|tán Fľáteľo Hlavná l33, Zemplín, PSČ 076 34

Vymedzuje ochranné pásmo - minimálne 3 km: katastrálne :územia obcí: Veľký Kamenec,
Malý Kamenec, Strážne, Somotoľ, Veľký Hoľeš,Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad,
Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše,* Ladmovce' Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník,
Zemplínsk e J astr abie, Zatin

Vymedzuje pásmo dohl'adu _ minimálne 10 km: katasteľ obcí Viničky, Klin nad Bodľogom,
Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kľáľovský Chlmec, Malá Tľňa, Slovenské Nové Mesto,
Čeľhov,Kašov, Veľká Trňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ,Kysta, Novosad, Bol',
Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, VeľkéTrakany, Malé Tľakany, Čierna nad Tisou,
Cierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimir, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves,
Zemplínsky Branč, KoŽuchov, Zemplínske Hradište, Hľaň a oborín (okľes Michalovce)
B. Zakazujez

1.

2.

3.

premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu,
pľemiestňovanie tiel ošípanýchz chovu bez povolenia Regionálnej veteľinĺĺmej
a potľavinovej spľávy Tľebišov,
premiestňovanie mäsa z chovu, ako aj zžlkaz pľemiestňovania produktov z ošípaných,
speľÍny' vajíčoka embryí ošípaných,kľmív,nástľojov, mateľiálov alebo odpadu,
ktoým sa pravdepodobne pľenáša africký moľ ošípaných, okľem pľípadov
premiestnenia povolených Regionálnou veteľiniĺľnoua potravinovou spľávou
Trebišov.
Teľmín: dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.
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C. Naľiad'uje:
1. aktualizovať súpis všet!ých kategórií ošípaných v chove a v rámci týchto kategóľií
denne aktualizovat'počet zvierat, počet už uhynutých, choľých alebo pravdepodobne
nakazených zvierat. Informácie v súpise sa na požiadanie predložia Regionálnej
veterinámej a potravinovej správe v Trebišove a možno ich pľi každQ kontrole
overovať,
Termín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatľení.

2.
3.

4.

držaťošípanév chove v ich ustajňovacích pľiestoroch alebo na iných miestach
izoláciu,
Teľmín:dňom oznámeniaa do zľušenia opatrení.
umoŽňuj úcich ich

aby vstup osôb do chovu avýstup osôb zchovu bol len na základe písomného

povolenia Regionálnej veterinámej a potľavinovej správy Trebišov,
Teľmín:dňom oznátleniaa do zrušenia opatľení.

aby vjazd vozidiel do chovu avýjazd vozidiel z chovu bol len na základe písomného
povolenia Regionálnej veteľináľnej a potľavinovej správy Tľebišov,
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.

5. pouŽívaťpľi vstupoch do budov avýstupoch zbudov na

ustajnenie ošípaných
a samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúcachov ošípanýchmusí dodržaťhygienické opatľenia potľebné na
zniženie rizika šíreniavírusu afľickéhomoru ošípanýcha všetky dopravné pľostľiedky
opúšťajúcechov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať,
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.

6.

bezodkladne usmrtiť ošípanév chove pod úľadnýmdozorom spôsobom, l<toý zabráni
akémukoľvek riziku šíreniavírusu afrického moru ošípaných počas prepľavy alebo
usmľtenia Termín : podľa rozhodnutia RVPS Tľebišov

7.

zabezpečiťtechnickú a personálnu pomoc pri zabíjani zvíerat v chove, pľi odobľatí
dostatočnéhopočtu vzoľiek v súlade s diagnostickou pľíručkouod usmrcovaných
ošípanýchna zistenie spôsobu zavlečenia vírusu afrického moru ošípanýchdo chovu
a doby, počas ktoľej mohol bý'pľítomnývírus v chove pred ohlásením choroby,
Teľmín:dňom oznŕlmeniaa do zrušenia opatrení.

8.

zabezpečiťspľacovanie tiel uhynutých alebo usmľtených ošípanýchpod úľadným
dozorom podľa pokynov úradnéhoveteľináľneho lekára,
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.

9.

poskytnúťpomoc

pri vysledovaní mäsa a

ošípanýchpochádzajúcich z chovu

azabiých vobdobí medzi pravdepodobným zavlečenímchoľoby do

a zav edením uradných opatrení,

Teľmín:dňom oznámenia

a do zrušenia opatľení.
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chovu

10.

ošetriť kontaminované mateľiály a odpady, ako sú krmivá, spôsobom, ktoľý
zabezpečuje zničenie pľítomnéhovírusu afrického moru ošípaných.Jednoĺazové
mateľiály, ktoľémôžu byt' kontaminované a najmä mateľiály pouŽité pľi usmrtení,
zničiÍ',postupom podľa pokynov úradného veteľinámeho lekára. V pľípadeošetľenia
kontaminovaných materiálov (metly, handry, vľecia atď.) spálením, likvidáciu
vykonať za účastipríslušníkovpožiameho zboru,
Termín: po usmľtení všetkých ošípaných v ohnisku

11.

po odstránení ošípanýchmechanicky vyčistiťa dezinfikovať objekt avyčistiť okolie
budov použitých na ustajnenie ošípaných,vozidlá používanéna prepľavu ošípaných
alebo ich tiel a všetko vybavenie, podstielku, hnoj a hnojovku, ktoľémôžu byť
kontaminované podľa pokynov úradnéhoveteľinárneho lekáľa,
Termín: ako v texte

l2. Viesť evidenciu

o všetkých nákladoch vynaložených

pri usmrcovaní, spracovaní tiel

ošípanýcha asanáciou prostľedia pod úľadným dozorom.
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.

odôvodnenie
Dňa 13.8.2019 bolo na Regionálnu veteľináľnu apotľavinovú správu Trebišov nahlásené
podozrenie z výskytu AMo u chovateľaZo|tán Fráteľ, Hlavná l33, Zemplín, PSč 076 34,
Uradný veterinárny lekár odobral vzoľky za účelomvylúčeniďpotvľdeniaafľickéhomoru
ošípanýchazaslal ich do Štátneho veterinárneho apotravinového ústavu, Veterinárneho

ústavu vo Zvolene lďalej len VÚ Zvo|en/.
Dňa 15.08 .2019 VÚ Zvolen pľotokolom o vyšetrení CP 4007212019 potvrdil pouŽitím
ASFV Ag PCR metódy pozitivitu na vírus afrického moru ošípaných.
organ veterinárnej správy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.3912007 Z. z.
o veteľinámej staľostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje a zľušujeopatrenia na
zéklade skutočností zistených pľi výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozľení zvážneho
alebo bezpľostľednéhoohľozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí.V zmysle $ 5 a $ 9
Naľiadenia vlády Slovenskej ľepubliky č,.27712003 o opatreniach na kontrolu afrického moru
ošípaných sa nariaďujú opatrenia po potvľdení afľického moru ošípanýcha vymedzuje sa
ochľanné pásmo a pásmo dohľadu. Preto Regionálna veterináma a potravinová správa
Tľebišov pľijala tieto vyššieuvedené opatľenia.
Nesplnenie uvedených nariadení azákazov bude povaŽované za porušenie zákona č.
3912007 Z. z. o veteľináľnej staľostlivosti v znení neskoľšíchpredpisov.
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Poučenie:
Podľa ustanovenia $ 52 písm. bl zák. č. 3912007 Z. z. o veteľinámej starostlivosti na
naľiadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte
sa nevzt'ahujú všeobecnépľedpisy o správnom konaní.

MVDľ. Stanislav Kovalík
riaditel' RVPS Tľebišov

Doľučuje sa:
Zoltán Fráter, Hlavná 133, Zemplín, PSČ 076 34
Na vedomie:
ŠrrssľBľatislava
SVL MVDr. Arpád Molnár
obec Zemplín
oĺľesnýúrad v Tľebišove, odbor lĺľízovéhoriadenia
RVPS Michalovce
RVP9 Vľanov n./T.
RVPS Košice-okolie
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Regionálna veteľináľna a potľavinová správa ............................................
c.j:

......

pnĺxlĺľ

OPATRENIA

Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva ....'..'..prísluŠná podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
v súlade s $ 17 ods. 3 zétkonaNR SR č.3912001 Z. z. o veteľinámej staľostlivosti v
zneni neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia $ 15 Naľiadenia vlády Slovenskej
republiky č.27712003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných

nariad'uje
pľe užívatel'apol'ovného ľevíľu......,IČo
v zastúpení

opatrenia
pľi podozľení/potvľdenívýskytu afľického moru ošípaných u diviačej zveľi.

A.

Vymedzenie infikovanei oblasti odboľnou skupinou:
Pol'ovné revíry (vymenovať)
:

B.
1.

2.

V infikovanei oblasti AMO sa naľiaďuie:
Celoľočnýintenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie a schválený plan
chovu alovu alov líšokhľdzavých akľkavcov čieľnychLov diviačej zveri je
vykonávaný za účelommonitoringu AMo , KMo aznižovania denzity diviačej zveri
v poľovnom ľevíri.
Vykonávanie lovu len individuálnym spôsobom postrieŽkou a posliedkou.
Lovje možnévykonávať Xxxxxxx

3. Zákaz low

všetkej ľaticovej a malej zveri, okľem lovu kačice divej na ťahu, na
spoločných poľovačkách okľem lovu raticovej zveľi vo zveľniciach. Rovnako sa zakazuje
pouŽitie pol'ovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a duľenie zveti. Pes použitý pri

4.
5.

6.

dohľadávaní poranenej zveľi musí byt'vedený na ľemeni.
Sanáciu úynutej diviačej zveri a vedľajšíchživočíšnychpľoduktov z ulovenej zveľi. Telá
alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšnepľodukty z ulovených
diviakov musia by' neškodne odstľánené podľa ľozhodnutia RVPS xx)o(Xx na mieste
zakopaním, spálením alebo likvidáciou v spracovateľskom podniku (v kafilérii).
Dodržiavaťpľi manipulácii s ulovenými diviakmi, ich zvyškami ako aj s uhynutými
diviakmi, opatrenia zabraňujúce šíreniuAMo. Uhynuté diviaky a vedľajšie živočíšne
produkty nesmú prísťdo styku s ošípanými v chove. osoby zúčastňujúcesa lovu a
manipulácii s ulovenými alebo uhynutými diviakmi nesmú pľísťdo kontaktu s ošípan1fmi
v chove minimálne 48 hodín od manipulácie. PouŽitý odev ihneď po skončení
manipulácie musí bý vypratý, obuv a nástľoje vyčistené a vydezinfikované.

opatrenia na odbeľ a predkladanie vzoľiek na vyšetľovanie všetkej ulovenej zveri
nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pľitom za uhynutú zver sa pokladá aj všetka zver
usmľtená inak ako lovom (napľ. usmľtená dopľavným pľostľiedkom, veľkou šelmou
a pod.) Vzorku od uhynutej diviačej nĺeri je nevyhnutné doľučit'na RVPS
xxxxxxx do 24 hodín od nálezu kadáveľu, alebo najneskôr v nasledujúci
pľacovný deň.
a
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7. Vprípade, že zuhynutého diviaka nie je

možnéodobľat'vzoľku na vyšetrenie,
ohlásit' ihned' túto skutočnost' RVPS Xxxxxxx na telefónne čísloxxxxxxxx.
8. Monitoľing u diviačej zveľi v dobe od xx xx xxxx do xx xx xxxx. odbeľ vzoriek musia
vykonávat' osoby vyškolené na pľehliadku zveľi po ulovení na mieste alebo osoby
vyškolenéregionálnou veteľinárnou a potravinovou spľávou na odber vzoriek na KMo.
9. Viest'užívateľompol'ovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a ľozdelení
diviny dôslednú evidenciu.
10. Celoročný zákaz kÍmenia diviakov _ obmedzené vykladanie krmiva je možnévýhĺadne
iba za účelomcieleného lovu diviakov na vnadiskách ( na vnadisku môže bý pľítomné
maximálne 5 kg jadľovéhokľmiva) alebo / prikľmovanie diviakov na stanovištiach za
účelom zabr áĺenia potravnej mi gráci e diviačej zv eri.
1 1. Prepravovať v celku ulovené alebo uhynuté diviaky zabalene v nepriepustných obaloch na
miesto bezpečnéhouloŽeniďodstránenia.

12.
13.
14.
15.
16.

Pľepravný pľostľiedok a miesto ulovenia musí byť po skončenímanipulácie

vydezinfikovaný prípravkom účinnýmproti vírusu AMo.
Uskladňovať všetky časti z ulovených diviakov vľátane vývľhov, na bezpečnom mieste
nahlásenom RVPS až do doby obdŕžarianegatívneho laboratórneho výsledku na AMo.
Zákaz premiestňovania živych diviakov mimo infikovanú oblasť.
Zékaz pľemiestňovania tepelne neopľacovaného diviačieho mäsa, tepelne neopracovaných
výrobkov z diviačieho mäsa a tľofejíz diviakov mimo infikovanú oblasť.
Predkladať mesačne príslušnémuokĺesnémuuľadu odboru pozemkovému a lesnému
hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmeľnenia.

Za dodanie vzoľkv na laboľatóľne wšetľenie sa považuie:
ak je vzorka dodaná na RVPS v čo najkľatšom čase od jej odberu.
ak vzoľka obsahuje minimálne jeden zorgánov alebo tkanív ( mandle, slezina
a oblička). okĺem toho je možnéodobrať dve vzoľky zinýchlymfatických tkanív, ako
sú ľetrofaryngeálne, príušné,mandibulárne lebo mezenteľiálne lymfatické uzliny
avzorka ilea. V pokĺočilomštádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobrať na
laboratórne vyšetrenie dlhú rurovitú kosť resp. hĺudnúkosť.
ak vzorka z ulovených diviakov obsahuje krvnú zrazeninu.
ak sú k vzoľke pľiloŽené údaje o dátume ulovenia, ľevíri, katastri ulovenia, veku ,
pohlaví, spľávaní sa diviaka pred ulovením a mene strelca.

Finančná úhľadaza dodanie vzoľiek :
Finančná úhľada bude vyplatená v zmysle pokynov Štĺtnejveteľináľnej a potľavinovej
správy Bratislava , ktoré sú zveľejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na

RVPS

XXXX

xx xxxx do xxxľ xxxx vo výške xx EUR zavzorky zkaždéhonájdeného
uhynutého diviaka
Xx Xx xxxx do xxxxXXXx vo qýške xx EUR zavzorky zkaždeho uloveného diviaka
od xx

Bez uvedenia číslaidentifikačnej značky nie je možnévyplatiť úhradu zavzorku z uloveného
diviaka (neplatí pri uhynutých diviakoch).

V pľípade ulovenia viľologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov, ktoré
boli neškodne odstľĺĺnené,či už kafileľickým podnikom, spálením alebo hlbokým
5l

zakopaním, bude vyplatená náhĺada na základe Žiadosti pľedloŽenej na pľíslušnú
ľegionálnu veteľinámu a potravinovú správu o stanovenú finančnúúhradu pľedložením
faktúľy spolu s prílohou (príloha č. 4 Národného kontrolného progľamu pre AMo
v diviačej populácii na ľok xxxx).

.

xX € užívateľovipoľovnéhorevíru

- za

každéhouloveného viľologicky pozitívneho diviaka bez ľozdielu veku

a hmotnosti;

o xx € za každéhouhynutého diviaka,

vľátane diviakov nájdených na nepoľovných
pozemkoch, uŽívateľovi najbliŽšieho poľovnéhorevíru, pľičomten' kto uhynutú zveľ
nájde, je povinný upovedomiť o tom oÚ odboľ pozemkový alebo lesný a príslušnú
regionálnu veterináľnu a potľavinovú spľávu.

odôvodnenie
Africký moľ ošípanýchje choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č.3912007 Z. z.

o veterinámej starostlivosti v platnom znení.Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou
r1ýchleho šírenia,v dôsledku čoho vznikq:úvžňne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane
ohľozenia medzinaľodného obchodu. V súčasnostisa afľický moľ ošípanýchvyskytuje na

Ukľajine v bezprostrednej blízkosti Slovensko _ ukrajinskej hľanice. Tieto opatrenia bolo
nutné vydať nazabránenie vzniku a šíľeniuafrického moru ošípaných.
Na ziáklade vyššieuvedených skutočností bolo ľozhodnuté tak, ako je to uvedené vo
výľokovej časti týchto opatľení.
Dňom xx Xx XXxx sa rušia opatľenia na AMo čj. xxxxxxx vydané dňa xxxxxx.

Podpis a pečiatka ľiaditel'a RVPS

Doľučuje sa:
Na vedomie:
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VZOR opatľení nariadených veterinárnym inšpektorom

na mieste.

Regionálna veteľináľna a potravinová správa.

OPATRENIA

č. :.............

naľiadené podl'a zákona č.3912007 Z.z. o veterináľnej starostlivosti
t)
Dole podpísaný veterinárny inšpektor naľiad'uj e: .........
podľa $ 14 ods.2 zákona č' 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti na zák|ade zistení z veterinárnej kontroly,
inšpekcie, vyšetľenia, testu uvedených v:
.č:
zo
2)
dňa:
bezodkladne tieto opatrenia3):
- obmedzenie a\ebo zákaz premiestňovania, pľepravy, uvádzania na trh alebo používaniazvierat, zárodočných
produktov, pľoduktov živočíšnehopôvodu, živočíšnych
vedl'ajšíchproduktov, lľmív;zákazuvádzania na trh,
distľibúcie alebo používania medikovaných krmív alebo umiestnenie zvierat v schválenom stľedisku na
zfĺomažďovanie zvierat alebo zbernom stredisku pri obchode na nevyhnutnú dobu, ak sa pľi veterinárnej
kontrole pľeukáže, že zvieratá nie sú spôsobilé na plánovanú prepravu,
- zÁabanie, usmľtenie alebo zabitie zvierat
- zÁabanie, zničenie alebo naľiadenie osobitnej úpľavy,spracúvania alebo ošetreniazárodočných pľodukÍov,
pľoduktov živočíšnehopôvodu, krmív alebo určenie produktov živočíšnehopôvodu, potľavín živočíšneho
pôvodu, vedľajšíchživočíšnychproduktov a kľmívna iné účelyako tie, na ktoré boli pôvodne určené,
- pozastavenie prevádzky alebo uzavľetie určitej časti potľavinárskeho podniku na vhodný čas,
- povolenie ýnimiek pľi zbeľe, prepľave a odstraňovaní živočíšnych
vedl'ajších produktov podľa osobitného
pľedpisu

Odôvodnenie naľiadených
4

)

V (miesto)

dňa:

čas:

S týmito opatľeniami bol(a) oboznámený(á):

Meno a pľiezvisko:...

Funkcia
Podpis:.

Pečiatka:

Ak oboznámená

osoba, ktorá sa zúčastnila inšpekcie alebo kontroly nie je oprávnená konat'za prevádzkareň alebo
zariadenie, vlastníka, dľžitel'a,prepravcu alebo inú osobu, ktoľá je oprávnená disponovat' živými zvieratami,
zárodočnými pľoduktmi, pľoduktmi živočíšnehopôvodu, vedl'ajšími živočíšnymiproduktmi, krmivami alebo
vybľanými produktmi rastlinného pôvodu, na ktoľésa toto opatrenie vzt'ahuje, je povinná bezodkladne informovat'o
ňom osobu oprávnenú konat'.

Meno a pľiezvisko veteľináľneho inšpektora:....................
Podpis:.
Pečiatka:

1

obchodné meno, sídlo, IČo, ak ide

2

uvedie sa

a dálum,

úradý záznam

o

o kontrole,

právnichú osobu; meno, prienisko a sídlo, ak ide o/yzickú osobu,

ýsledok laboratórneho vyšetrenia, testu a pod., z ktoÚchje zrejmý predmeĺ kontroly; jeho číslo

3

uvedú sa konkľéĺneopaĺrenia, ktoÚch príklady sú v $ I 4 ods.2

4

uvedú sa konkrétne zistenia a okolnosti prípadu, ktoré si vyžadujú bezodkladné vyššieuvedené opaĺrenia.

zák č. 39/2007 Z.z. a miesto, kde sa majú vykonat',
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VZOR opatľení naľiadených v ochľannom pásme/v kontaktných chovoch (domáce ošípané)

REGIoNÁI,ľĺ vETERIľÁnľa A PoTRAvINovÁ SPRÁvA
Bottova

2,8

TREBIŠov

++421-56-6722764, fax++421-56-6725191,e-mail:

Č1.: ssslzoll

Riaditel.TV@svps.sk
Trebišov dňa: 1 6.8.20l 9

OPATRENIA
Regionálna veteľinárna a potľavinová správa Trebišov (ďalej len RVPS Trebišov)
príslušnápodľa$ 8 ods.3 písm. e)vsúlades $ 17ods.3 zákonaNRSR č.3912007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti

v znení neskoršíchpredpisov

a v zmysle ustanovení $$ 5, 7,

9

a

10 Naľiadenia vlády Slovenskej republiky č. 21712003 Z. z. o opatľeniach na tlmenie

afľickéhomoľu ošípaných

naľiaďuje

_ pľávnickým osobám:
obec Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Siľník, Zemplínske Jastrabie, Zatín,

-

pľávnickým a fyzickým osobám: vlastníkom chovov ošípaných chovaných

v uvedených

obciach

Opatľenia
pri potvľdenívýskytu afrického moľu ošípaných,ktoý bol potvrdený dňa 13.8.2019 v
chove ošípaných v obci Svätá Mária a 15.8.2019 v obciach Rad _ Hľušov, Zemplín, Bľehov
Zatýmto účelomRVPS Trebišov:

A. Yymedzuje ochranné pásmo _ minimálne 3 km:

katastrálne tzemia obcí: Veľký
Kamenec, Malý Kamenec, StľáŽne, Somotoľ, Veľký Hoľeš, Stľeda nad Bodrogom, Svätá
Máľia, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše,Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov,
Sirník' Zemplínske Jastrabie, Zatin

B. Uľčujea označuje ako kontaktné chovy: chovy ošípaných v obci Svtitá Mária, RadHľušov, Zemplín, Brehov

C. Zakazujez
1. premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej pľepravy v
ľámci chovu a pľepľavy schválenej RvPs
Teľmín:dňom oználmenia a do zrušenia opatľení'
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

2,

pľemiestňovanie domácich wierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS
Trebišov
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

3.

pľepľavu speľmy' vajíčoka embryí ošípaných z chovov ochľannéhopásma
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Teľmín:dňom oznátĺrlenia a do zľušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

D. Naľiad'uje:

1

o nariadených opatľeniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
pľostredníctvom miestneho ľozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom
Teľmín:dňom doručenia
Zodpovedný: staľosta obce

2.

výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných
na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúcachov ošípanýchmusí dodľžaťhygienické opatľenia potľebné na
zníženierizika šíreniavírusu afľickéhomoru ošípanýcha všetky dopravné prostľiedky
opúšťajúcechov pľed opustením chovu dôkladne dezinfikovať
Termín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

3.

bezodkladne hlásit'uhynuté alebo choľéošípanéRVPS Trebišov (0561672 27 64),
ktorá vykoná vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou pľíručkou
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

4.

použivat' pľi vstupoch do budov

a

a samotného chow vhodné prostriedky

čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných
prostľiedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoľéboli použiténa pľepľavu ošípaných
alebo iných druhov zvierat alebo materiálov, ktoré môŽu
kontaminované,
ypľíkladte|á zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii.
Ziadne vozidlo pouŽité na pľepravu ošípanýchnesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a
dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Trebišov
Teľmín:dňom oznĺĺmenia a do zľušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

bý

5.

držaťošípanév chove v ich ustajňovacích pľiestoroch alebo na iných miestach
izoláciu
Teľmín:dňom oznátleniaa do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

umožňuj úcich ich

6.

vstup osôb do chovu a výstup osôb z chovu len na zéklade písomnéhopovolenia
RVPS Trebišov
Termín: dňom oznžtrrleniaa do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípanýchv uvedených obciach

7

vjazd vozidiel do chovov avýjazd vozidiel z chovov len na základe písomného
povolenia RVPS Tľebišov
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípanýchv uvedených obciach
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8.

bezodkladne usmľtiťošípanév chove pod úradným dozoľom spôsobom, ktoľý
zabráni akémukol'vek riziku šíľeniavírusu afľického moru ošípanýchpočas pľepľavy
alebo usmrtenia
Teľmín:podľa ľozhodnutia RVPS Tľebišov
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad
Mária, Zemplin, Brehov

9

_ Hrušov, Svätá

zabezpečiť technickú apeľsonálnu pomoc pri zabíjani zvierat v chove, pri odobratí
dostatočnéhopočtu vzoľiek v súlade s diagnostickou pľíručkouod usmľcovaných
ošípanýchna zistenie spôsobu zavlečenia vírusu afľickéhomoru ošípanýchdo chovu
a doby, počas ktoľej mohol byt pľítomnývíľusv chove pred ohlásením choroby
Teľmín:dňom oznárrrcnia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad _ Hrušov, Svätá
Maľia, Zemplin,Bľehov

10.

zabezpečiťspracovanie tiel uhynutých alebo usmrtených ošípaných pod úľadným
dozorom podľa pokynov úľadnéhoveterináľneho lekríľa
Teľmín:dňom oznárneniaa do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci kontaktn.ých chovov ošípaných v obci Rad _ Hrušov, Svätá
Maria, Zemplín,Brehov

11.

poskýnúťpomoc pľi vysledovaní mäsa a ošípanýchpochádzajúcich zchovu
azabitých v období medzi pľavdepodobným zavleč,enímchoroby do chovu

a zavedenim úľadnýchopatrení
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad
Mĺíľia,Zemp|in, Brehov

_ Hrušov, Svätá

12.

ošetriť kontaminované mateľiály a odpady, ako sú krmivá, spôsobom, ktory
zabezpečuje zničenie prítomného víľusuafrického moru ošípaných.Jednoľazové
mateľiály, ktoré môžu bý kontaminované a najmä materiály pouŽité pri usmľtení,
zničiť,postupom podľa pokynov uradného veteriniĺľneholekára. Vpľípade ošetľenia
kontaminovaných mateľiálov (metly, haĺrdľy, vrecia atď.) spálením, likvidáciu
vykonať za účastipríslušníkovpožiarneho zboru
Teľmín:po usmľtenívšetkých ošípaných v kontaktných chovoch
Zodpovední: vlastníci kontaktn1ých chovov ošípaných v obci Rad _ Hrušov, Svätá
Máľia, Zemplín,Brehov

13.

po odstránení ošípaných mechanicky vyčistiťa dezinfikovať objekt a vyčistiťokolie
budov použitých na ustajnenie ošípaných,vozidlá používanéna pľepľawošípaných
alebo ich tiel a všetko vybavenie, podstielku, hnoj a hnojovku, ktoré môŽu by'
kontaminované podľa pokynov úľadnéhoveterináľneho lekáľa
Teľmín:ako v texte
Zodpovední vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad _ Hrušov, Svätá
Maľia, Zemplín'Bľehov

E. Zrušuje:

1.

Týmto sa rušia opatrenia pľe obce a chovatel'ov ošípaných v obciach v bývalom pásme
dohl'adu č. j. 57 612019, 57 8 12019 zo dťta 26.7 .2019
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odôYodnenie
Dňa 12.8.2019 Štátnyveteľinárny apotľavinový ústav, Veteľináľny ústav vo Zvolene
protokolom o vyšetrení CP 3963812019 úradne potvľdil výskyt afľického moľu ošípaných
v chove ošípanýchu chovatel'ov v obci Svätá Máľia' čast' Pavolovo. Dňa 15.8.2019 Štátny
veterinárny a potľavinový ústav, Veteľináľny ústav vo Zvolene protokolom o vyšetľení
CP 4006912019 úradne potvľdil výskyt afľického moru ošípanýchv chove ošípanýchu
chovateľa v obci Rad-Hľušov, protokolom o vyšetreníCP 4007012019 aCP 40072119 v obci
Zemplín, protokolom o vyšetrení CP 4015712019 v obci Svätá Máľia a pľotokolom
o vyšetľeníCP 40141l2019 v obci Bľehov.
orgán veterinárnej správy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.3912007 Z.z. o
veteľinárnej staľostlivosti v znení neskorších pľedpisov naľiaďuje a zrušuje opatrenia na
základe skutočnostízistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozľení zvážneho
alebo bezprostľedného ohľozenia zďtavia zvierat alebo zdravia l'udí. V zmysle s$ 5,7, 9 a $ 10
Nariadenia vlády Slovenskej ľepubliky č.27712003 o opatľeniach na kontrolu afľickéhomoru
ošípaných sa vymedzuje ochľannépásmo a naľiaďujú opatľenia po potvľdení afrického moľu
ošípaných v ochĺannom pásme a v kontaktných chovoch. Pľeto Regionálna veteľináma
potravinová správa Tľebišov prijala tieto vyššieuvedené opatľenia.
Nesplnenie uvedených nariadení azákazov bude považované za porušenie zákona č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivostiv znení neskorších pľedpisov.

a

Poučenie:
Podľa ustanovenia $ 52 písm. b) zák. č. 3912007 Z. z. o veteľinárnej staľostlivosti na
naľiadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choľoby alebo ich výskyte sa
nevzťahujú všeobecnépľedpisy o spľávnom konaní.

MVDľ. Stanislav Kovalík
riaditeľ RVPS Trebišov

Doľučuje sa:
_ obce: Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín
_ Chovatelia ošípanýchuvedení v pľíloheč. ]
Na vedomie:
ŠľĺpsSR Bratislava
SVL MVDr. Arpád Molnár
SVL MVDľ. István Géczi
SVL MVDľ. EĺemíľVargaeštok
olcresný úrad v Trebišove, odbor lľízovéhoriadenia
o lĺľe s né r i adit e ľs n o p o li c aj ného zb oru Tr e b i š ov
Plemenárska inšpekcia SR, Hlohovecká 5, 95] 41 Lužianlql
Pss& š.p., Starohójska 29, 852 27 Bratislava
57

RVPS Michalovce
RVPS Vľanov n./T.

RVPS Košice-okolie
VAS s'ľ.o., Mojšová Lúčka,01] 76 Žĺlina
oko SPZ'Tľebišov

Pľíloha č, 1:

Pč OBEC I-ADMOVCE

Dátum

1

2,

J
4.
5

6.

7

I
9.

10
11

12.
IJ

14.
I5

16.
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Podpis

VZOR opatrení nariadených v pásme dohl'adu (domáce ošípané)

REGIONÁLľ,q,
Bottova

2rB

vETERIľÁnľĺA PoTRAVINovÁ spnÁvl

++421 -56-67 227

TREBIŠov

6

4,

fax

++ 421 -5 6-67 2519

Čj., 633120|9

I,

e- m ai

I

:

Riad itel. TV@svps.sk

Tľebišov dňa: 8.8.2019

OPATRENIA
Regionálna veteľinárna a potravinová spľáva Trebišov (ďalej len RVPS Tľebišov)
príslušnápodl'a$ 8 ods.3písm. e)vsúlades $ 17ods.3 zákonaNRSR č.3912007 Z.z.
o veteľinárnej starostlivosti v zneni neskoľšíchpredpisov a v zmysle ustanovení $$ 9 a 11
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.27712003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afľického
moru ošípaných

nariaďuje
- pľávnickým

osobám:

obec ViničlE, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Pľibeník, Borša, Bara, Dobró,

Króľovsbý Chlmec, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Vel'ká Tŕňa,
Luhyňa, Veľaý, Michaľany, Hľčeľ,Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Bľehov, Zatín,
Bol', Soľnička,Poľany, Leles, Bačka, Biel, VeľkéTrakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou,
Čierna, Boťany, Ptrulrša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemptínska Nová Ves,
Zemplínslql Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník

-

pľávnickým a fyzickým osobám: vlastníkom chovov ošípaných chovaných

obciach

v uvedených

Opatrenia
pľi potvľdení výskytu afľickéhomoľu ošípaných' ktory bol

potvľdený dňa 6.8.2019
v chove ošípanýchv obci Rad a Somotoľ čast'Nová Vieska pľi Bodľogu.
Zatýmto účelomRVPS Tľebišov:

pásmo dohloadu _ minimálne l0 km: kataster obcí Viničky, Klin nad
Bodľogom, Ladmovce, Zemplín Pribeník, Boľša, Baľa, Dobľá, Kľáľovský Chlmec, Cejkov,
Malá Tľňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov' Veľká Trňa, Luhyňa, Veľaty, MichaÍany,
Hľčeľ,Kysta, Novosad, Zemplínske Jastľabie, Brehov, Zatín, Bol', Soľnička,Pol'any, Leles,
Bačka, Biel, VeľkéTľakany, Malé Tľakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta,
Brezina, Kazimir, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč' Kožuchov'
Zemplínske Hradište, Hľaň' Sirník

A. Vymedzuje

B. Zakazuje

4.

pľemiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okľem nevyhnutnej pľepľavy v
rámci chovu a pľepľavy schválenej RVPS
Teľmín:dňom ozniímenia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
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5.

pľemiestňovanie domácich zvieľat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS
Trebišov
Teľmín:dňom oznámenia a do 15.8.2019
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

6.

prepravu speľmy' vajíčoka embryí ošípaných z chovov ochranného pásma
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

C. Naľiaďuje:

1.

vykonať súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložiť RVPS Tľebišov
Termín: do 18.8.2019
Zodpovedný: staľosta obce

2. o

naľiadených opatreniach a o nél<azovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom
Teľmín:dňom oznámenia a do zľušenia opatrení
Zodpovedný: staľosta obce

3.

nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS Trebišov prostľedníctvom príslušnej obce
Teľmín: do 18.8.2019
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

4. používaťpri vstupoch do budov avýstupoch zbudov na ustajnenie

ošípaných

a samotného chovu vhodné pľostľiedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu

alebo opúšťajúcachov ošípanýchmusí dodržaťhygienické opatľenia potrebné na
zníženierizika šírenia vírusu afľickéhomoru ošípanýcha všetky dopľavnéprostľiedky
opúšťajúcechov pľed opustením chovu dôkladne dezinfikovať
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatľení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípanýchv uvedených obciach

5.

bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choľé ošípanéRVPS Trebišov (0561672 27 64),
ktorá vykoná vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou
Teľmín:dňom oznĺĺmenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

6.

čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetľenie dopľavných prostľiedkov
a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použiténa prepravu ošípanýchalebo iných
druhov zvietat alebo materiálov, ktoľémôžu bý' kontaminované, napríklad telá
zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôľ po kontaminácii. Žiadne vozidlo
použiténa prepravu ošípanýchnesmie opustit'pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a
následnej inšpekcie a opätovnéhopovolenia RVPS Trebišov
Teľmín:dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

odôvodnenie
Dňa 6.8.2019 Štátny veterinárny apotľavinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
pľotokolom o vyšetreníCP 3811412019 uradne potvrdil výskyt afrického moru ošípaných
ó0

a

protokolom o vyšetreníCP 38115l20l9 úradne
potvrdil výskyt afľickéhomoľu ošípanýchv chove ošípaných u chovateľa v obci Nová Vieska
pri Bodrogu.
oľgán veteľináľnej správy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.391200'| Z.z. o
veteľinárnej staľostlivosti v znení neskorších pľedpisov nariaďuje a zrušuje opatrenia na
základe skutočnostízistených pľi výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozreni zvážneho
alebo bezprostredného ohĺozeniazdraviazvierat alebo zdravia l'udí. V zmysle $$ 5,7,9 a $10
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.27712003 o opatreniach na kontrolu afrického moru
ošípaných sa vymedzuje ochľannépásmo a naľiaďujú opatrenia po potvľdení afrického moľu
ošípaných v ochrarurom pásme a v kontaktných chovoch. Pľeto Regionálna veteľinárna
a potravinová spľáva Trebišov pľijala tieto vyššieuvedené opatľenia.
Nesplnenie uvedených nariadení azáú<azov bude považované za porušenie zákona č.
3912007 Z.z. o veteľinárnej staľostlivosti v znení neskorších predpisov.
V chove ošípanýchu chovateľa v obci Rad

Poučenie:
Podľa ustanovenia $ 52 písm. bl zák. č. 3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti na
naľiadenie a zrušenie obmedzujúcich opatľení pri podozľení na choroby alebo ich výskyte sa
nevzťahujú všeobecnépredpisy o spľávnom konaní.

MVDľ. Stanislav Kovalík
riaditeľ RVPS Trebišov

Doľučuje sa:

_ obec ViničlE, Klin nad

Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Pľibeník,Borša, Baľa, Dobľá,
Kráľovslql Chlmec, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa,
Luhyňa, Veľaý, Michaľany, Hrčeľ,Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín,
Bol', Soľnička,Poľany, Leles, Bačka, Biel, VeľkéTrakany, Malé Traknny, Čierna nad Tisou,
Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínslĺy
Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník'
_ Chovatelia ošípanýchuvedení v prílohe č. 1

Na vedomie:
ŠĺlpsSR Bratislava
SVL MVDr' Aľpód Molnóľ
SVL MVDr. Istyón Géczi
SVL MVDr. František Pajtáš
SVL MVDľ. Mikulĺiš GloviclE
SVL MVDr. Peteľ Zanvit
SVL MVDr. Elemír Vargaeštok
SVL MVDr' Wadimír Seman
SVL MVDr. Viliam Naď
SVL MVDr. Milan Mika
olcresný úrad v Trebišove, odbor lľízovéhoľiadenia
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Plemenóľska inšpekcia SR, Hlohovecká 5, 951
P,ssn, š.p., Starohdjska 29, 852 27 Bratislava
RVPS Michalovce
RVPS Vranov n,/7,
Rĺ/PS Košice_okolie
VAS s.r.o., Mojšová Lúčka,011 76 Žitĺna
oko SPZ Tľebišov
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Podpis

Príloha č.3c k operačnémumanuálu

Súpis chovov a počty zvierat v ohnisku, v ochľannom pásmeo v pásme dohl'adu pľi
potvľdení AMo v chove ošípaných

lekár/telefón:

Dátum podozrenia:
Názov podniku, chovateľ /Adľesa lFarma/čísloCEHZ:

Zoznam chovatel'ov v ohnisku:

CEIJZ

meno a adľesa chovate|'a

farma

P.č.

Počet vyšetrených
počet

ošínanÝch

ošípaných

(klinickv. serolosickV. iné)

I

)
J.

Zoznam chovatel'ov v ochrannom pásme:

CEHZ

meno a adľesa chovate|'a

faľma

P.č.

Počet
počet
vyšetľených/vakcinovaných
ošípaných
ošípaných
(klinicky,serologicky, iné)

I

2.
J.

Zoznam chovatel'ov v pásme dohl'adu:

CEIJZ

meno a adľesa chovatel'a
P.č.

faľma

Počet
vyšetľených/vakcinovaných
ošípaných
ošĺpaných
počet

(klinickv"seľoloeickv. iné)

I

2
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Príloha č.3d k opeľačnémumanuálu
Denné hlásenie RYPS v pri eradikácii ohniska

l.

2.

u domácich ošípaných

Denné hlásenie zasiela regionálne centrum pľe tlmenie choľôb (RVPS) náľodnému
centru pľe tlmenie choľôb 1ŠvľsSR) elektronickou poštou vedúcemu centľa pre
tlmenie chorôb rnaľtin.chudy@svps.sk a zodpovednému členovi národného centra pľe
tlmenie choľôb dalibor.po1ak@svps.sk každý pracovný deň od potvrdenia ohniska
AMo najneskôľ nasledujúci deň dopoludnia.
Denné hlásenie popisuje činnost'RVPS pľi eradikácii AMo v ten ktoľý konkĺétnydeň
obsahuje minimálne:

o
o
o
.

Dátum kedy bola čirĺrost'vykonaná
Poľadové číslohlásenia
Identifikácia inšpektora RVPS, ktoľý hlásenie spracoval
Popis dennej činnosťRVPS pri eradikácii AMo

Ak

o
.
o
o
o
o
o
o
.
3.

AMo

sú v konkľétnydeň k

dispozícii tak aj ďalšie aktuálne údaje:

Dôležitéčíselnéúdaje - počty uhynutých ošípaných, počty usmľtených
ošípaných,počty odobratých vzoriek, počty vyšetrených ošípaných a pod.
Výsledky laboratóľnych a klinických vyšetrení na AMo
Vydanó a zrušenéopatrenia
Zánnamy o priebežnom a záverečnom čistenía dezinfekcii
Zénnamy o kontrolách chovov v ochľannom pásme a v pásme dohl'adu
Zŕnnarĺly o kontľolách v poľovných revíroch
Zánnany o kontľolách vydaných opatľení
Informácie, prípadne zéznarny zporád (chovatelia, poľovníci' oU...)
Činnosťpoverených SVL pri kontrole a eradikácii AMo

Denné hlásenia sa odosielajú až do eľadikácie ohniska AMo a zrušenia veteľinárnych
opatrení. Naľodnécentrum pre tmenie choľôb môže upraviť 1preoĺzĺľ;frekvenciu
zasielania denných hlásení.
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Príloha č.3e k operačnémumanuálu

Regionálna veteľináľna a potľavinoYá spľáva ............................................

Uľadný záznam č.
o usmrtení zvierat a o likvidácii mateľiálov, ktoľémôžu pľenášat'víľus
AMO v ohnisku AMO.

Na základe veterinárnych opatrení č. ...' zo dňa

CEHZ...'...'..'

... v

Spôsob usmľtenia:

počte

...... bol

v chove názov podniku-chovateľď adresďfarmďčíslo

usmľtených kusov.

Usmľtenie vykonal:......
Úľa dný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Na základe veterinárnych opatľení č. .'.. zo dňa .....' bolo v chove podniku-chovateľď adresďfarmďčíslo

CEHZ........'..

likvidovaných:

kadávery plemenné kance,kančeky/počet/hmotnosť:
kadávery prasnice ZSlpočet/hmotnosť:
kadávery pľasničky ZSlpočet/hmotnosť:

kadávery výkrm/početlrmotnosť :
kadávery predvýkrm/počet/hmotnosť:
kadávery ciciaky/počet/hmotnosť:
krmivo/hmotnosť:
lne.

Spôsob likvidácie

Dátum likvidácie:

Likvidáciu vykonal:
Úľadný dohläd zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Uradný zámam

1'

s

podpisom potvrdzujú:

Pracovník ľegionálnej veterinárnej

meno a priezvisko

2.

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

a

potravinovej správy:

funkcia

podpis

funkcia

podpis a pečiatka

a

pečiatka

Zásfipca chovatel'a:

meno a priezvisko

Pľíloha: zberný list od kafiléľie
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Príloha č.3f k operačnémumanuálu

Regionálna veteľináľna a potľavinová

spľáva

Úľadný záznam č.

o

.

vykonaní pľedbežnéhoa zäverečnéhočistenia a dezinfekcie v ohnisku

AMO

Predbežné čistenie a dezinfekcia:

Na základe

veterinárnych opatrení č............ zo dňa..
..'...'.'.vykonané predbežné

s Prílohou č. 4 naľiadenia vlády č.27712003 Z. z.
Dátum vykonania predbežného čistenia a dezinfekcie
použiľýprípravolďkoncentrácia:
množstvo použitéhopľípľavku:

Zánerečnéčistenie a dezinfekcia:

):

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

:*:::: ::::::::]::

'*::: l'Z.' '' ,'ŕ3"#";ä;.*

z.
s Pľílohou č. 4 nariadenia vlády č.27712003
Dátum vykonania pľedbežnéhočistenia a dezinfekcie
použitý prípravoklkoncentrácia:
mnoŽstvo použitéhoprípravku:

bolo

v chove/adresa/farmalCBHZ:

bolo

v chove/adľesďfarma/CBHZ:

čistenie adezinfekcia vsúlade

čistenie adezinfekcia vsúlade

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

s

podpisom potvľdzujú:

l.

Pľacovník regionálnej veterinárnej a potravinovej správy:

meno a priezvisko

2.

podpis a pečiatka

funkcia

Zástupca prevádzkaľne, vktorej sa predbežnéazáverečnéčistenie adezinfekcia sa
vykonala:

meno a priezvisko

podpis a pečiatka

funkcia

Pľíloha: Pľotokol o vykonanej práce, pľípadne potvrdenie
čistenie a dezinfekciu vykonal.
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o

vykonaní pľáce od príslušnej fiľmy, ktoľá

Pľíloha č.3g k operačnémumanuálu

HLASENIE

o PoDoZRENÍ NA \^ŕSKYT AFRICKÉHO MoRU oŠÍpĺľÝcľr
a)

Regionálna veterinárna a potľavinová správa:

b)

dátum odoslania:

c)

hodina odoslania:

d)

dátum, kedy vzniklo podozrenie na

e)

podoaenie vyslovené na základe:

D

hodina a dátum odoslania vzoriek na laborat rne vyšetrenie:

AMo:

c)
h)

podozľenie AMo u diviakov (uviesť čísloident. mačky) alebo ošípaĺqch v chove (uviesť'čísloCEHZ), na bitunku (CEHZ) alebo v dopravnom prostriedku

i)
j)

vykonané opatrenia pri podozrení:

k)

počet ošípanch v chove v ktorom bolo vyslovené podozenie podľa kateg rií

(Špa:

zemepisné určenie miesta (geogľafické swadnice):

ákladné stádo
\.Jtkrrn

plemenné prasničky

Pečiatka regionálnej veteľinárnej a potravinovej správy

Dátum:
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a

podpis regionálneho veterinárneho lekára:

Pľíloha č.3h k operačnémumanuálu
1.
a)

Regionálna veteriniáĺ'na a poÍavinová správa:

b)

dátum odoslania:

c)

hodina odoslania:

d)

počet ohnísk alebo prípadov:

e)

dáfum, kedy vzniklo podozrenie na

0

dátum powrdenia

e)

diag. met dy použiténa pofuľdenie

h)

potvrdenie

AMo

o \^ŕsKYTE AFRICKEHo MoRU ošÍpaľľŕcH
c) u každej kateg rie počet klinicky chorych

počet ošípanych/diviakov, u ktorych bol

zĺĺkladnéstádo

AMo:

zĺĺkladnéstádo

AMo

ošípaĺrédo veku 3 mesiacov

vykrm
ošípaĺrédo veku 3 mesiacov
plemenné prasničky

u diviakov (uviesť čísloident. značky ) alebo ošípan1ch v chove

zemepisné určenie miesta (geografické sriradnice):

j)

vykonané opatrenia na eradikáciu

\.J7krm

diviača

plemenné prasničky

(počet+hmotnosť)
1anštiak
(počet+hmotnosť)
bachy a
(počet+hmotnosť)

ĺikazy

2. Ak ide o primiáĺ'ne ohnisko alebo prípady na bitunku ďebo v dopravnom prostriedku, musia
sa poskytnriť nasledujĺrce informácie:

kanec
(počet+hmotnosť)

d)

počet ošíparrych usmĺtenych:

počet podozriv ch ošípaĺlych:

v ohnisku

v ohnisku
,

na bitunku

na bitunku

v dopravnom prostriedku

v dopravnom prostriedku

počet uhynutych ošípaĺrch podl'a kateg rií:

zakladné stádo

e)

počet spracovan ch tiel ošípanch

f)

u ohniska uviesť vzdialenosť od najbliŽšieho chovu ošípanych v metroch:

g) ak bol AMo zisten1i na bitunku alebo v dopravnom prostriedku, uviesť umiestnenie
chovov p vodu infikovanych ošípanych alebo kadáverov - regi n, okres, číslokatastra:

ošípanédo veku 3 mesiacov

v

:

a

AMO

ÁMo potvrdené

i)

b)

potvrden
kliniclcy choré

(uviesť čísloCEHZ), na bitunku (CEHZ) alebo v dopravnom prostriedku (ŠPZ):

a)

SPRÁv.q.

krm

plemenné prasničky

c)

počet uhynulich diviakov podlh kateg

diviača

rií

Pečiatka regionálnej veterinámej a potravinovej spĺávy a podpis regionálneho veteriniímeho lekára:

1anštiak

kanec/bachy a

Dátum
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Príloha č.8.
Slovenská ľepublika

Miestne centľá pľe tlmenie chorôb.

Zloženie
Vedúci miestneho centľa
Tímy

o
o
.
o
o

kooľdinačnýtím
administľatívny tím
epizootologický tím
eľadikačný tím
kontľolný tím

Kooľdinačný tím
základné úlohy
. poplach podľa poplachového plĺínu
o pľíprava infoľmáciímédiám
o príprava info faxov
. orgaÍizácia stretnutí _ súkromníveteľinárni lekáľi, chovatelia, spotrebitelia
. organizácia denných poľád, diskusií na úrovni miestneho centra
o pľípľavaľozhodnutí
poplachový plán _ plán činnosti po obdržaní hlásenia o podozrení na výskytnékazy zoznamlLA oIE
o infoľmáciaregionálnemuveterináľnemulekárovi
o okamžitéprešetľenie chovu a naľiadenie opatrení v prípade potvľdenia podozľenia na AMo
úradným veteľinárnym lekárom
. infoľmáciaľegionálnemuveteľinárnemulekáľovi
o ďalšie vyšetľovaniechovu a odber vzoľiek
. oÍganizácia transpoľtu vzoľiek
o aktivácia miestneho centra pre tlmenie chorôb
o infoľmácia susedným regiónom
Administľatívny tím
základné úlohy
o administratívne vymedzenie ochľannéhopásma a pásma dohľadu
. zaznamenávanie údajov o chovoch azvieratách
o vydávanie a publikácia naľiadení
o stanovenie časovéhoplĺĺnua organizácia odberu vzoľiek a klinického pľešetľovaniachovov

Epizootologický tím
zŕkladne úlohy

.
o
o
.
o
o

zaznarÍ|enávanie faktov
klinické vyšetrovanie a odber vzoriek
stanovenie rozsahu vzoľkovania vykonávaného eradikačným tímom
epizootické šetľenie
okamŽité informovanie susedných ľegiónov o kontaktochzvieratz ohniska
prípľava podľobnej spľávy o epizootickej situácii
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AMo

o

zhodnotenie epizootolo gických údaj ov

Eradikačný tím
zžtkladné úlohy
o kontľola dezinfekčných zariadeni
o plánovanie usmrtenia a neškodnéhoodstraneniazvierat, kľmiva a materiálov
o usmľtenie a neškodnéodstľánenie
o vzoľkovanie usmľtených zvierat
o oceňovanie zvieľat
o kontrola dezinfekcie
o čistenie a dezinfekcíazariadeni
Kontrolný tím
základné úlohy
o kontrolapremiestňovania zvierat
o kontrola prepľavy zabitých zvierat
o kontrola kafilerického podniku
o kontľola bitúnkov, roztábkérní
o kontrola iných poľnohospodáľskych služieb

70

Príloha č.9.
Slovenská ľepublika

Vybavenie miestnych centieľ pľe tlmenie choľôb.

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb, trvale alebo dočasne zriadené pľi regionálnych veteľináľnych
a potravinových správach majú k dispozícii kancelárske zaľiadenie, vľátane:
o kanceláľsky nábýok, fotokopírky a pod. alebo schopnosť okamŽite to zariadiť,
o systémy počítačovéhozaznamenávania, špeciálne vypľacované pľe ohniská

o

pľedtlačenéformuláľe, ako sú:
- vzory veterinárnych opatľení
- vzory epizootologických šetľení
- oznámenia za účelomzveľejnenia
- sledovanie požiadaviek a správ
- spĺievodnédoklady pri pľemiestňovaní ošípaných

Miestne centrá pre tlmenie chorôb trvale alebo dočasne zriadené pri ľegionálnych veteľinráľnych
a potravinových správach majú nasledovné vybavenie

o
o
.
.
.
o
o

telefónne a faxové spojenie. Aspoň jedna linka vyhľadená pľe komunikáciu s naľodným
centrom pľe tlmenie choľôb, mobilný telefón,
systém zakladaniaúdajov _ počítačové
spľacovávanie
maPY uzemia spádovej oblasti (l : 50 000, resp. 1 : 10 000)
zoznam osôb a orgaĺizácií(a ich adresy) v spádovej oblasti, ktoré treba skontaktovať
v prípade vzniku AMo. Tento zoznamzaľŕňa:
orgány miestnej spľávy zodpovedné zaopatrenia pri tlmení nákazy,
políciu,
colnice,
iné odbomé služby, ktoré môŽu navštevovať chovy,
súkľomnýchveterinárnychlekáľov,
regionálne komory súkľomných veterináľnych lekaľov,
prepravcov dobyka a mäsa,
kafilérie,
nákupcov/oceňovateľov zvieratl,
výľobcov kľmív,
fiľmy vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávaĺrie dezinfekcie' dezinsekcie a ničenie
hlodavcov)
poľovníckeorganizácie,výstaviská
bitúnky a výľobne mäsových výrobkov,
chovateľské zväzy,
telekomunikácie,
miestne orgány komunálnej hygieny a technické služby (odstraňovanie odpadov),
dodávatelia na faľmy
systém informovania tlače a iných médií,aby verejnosť bola informovanä o zavedených

opatreniach,
mapY (1 : 50 000 a I : 10 000),
vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
pohotovostná bľašňa a pohotovostn;ý kufoľ,

7l

Povinné wbavenie

skladov:

ochľanný odev pozostávajúci z:
gumených čižiem(s povľchovou stopou pre jednoduché čistenie a dezinfekciu)
kombinézy (overaly) _ min. 50ks
bezpečnostnej ochľany hlavy
jednorázových rukavíc
j ednorázových tváľových masiek
1.

2. Zariaďenie pre osobnú dezinfekciu:
vedľo
plastická špongia
kefka
deteľgent (JAR'PUR)
dezinfekčný ľoztok aktívny pľoti AMo
alkohol alebo glykol na zabránenie zmrznutia dezinfekčných pľípravkov
dezinfekčné vaničky
3. Zariaďenie pre post moľtem vyšetľenie a odbeľ diagnostických vzoriek
pitevný nôž min. 3 ks
bruska alebo iné ostriče na nože
ručka skalpela a čepieľka
noŽnice _ 3 ks
peány _ 3 ks
plastové nádoby na tkanivové vzoľky
plastové vľecia
samolepiace štítky
značkovače
Pľenosná chladnička obyčajná aj na 12Y
Špagát na uzatv áranie vriec

4. Zariadenie pre klinické vyšetrenie a odber krvi
záchytĺe pomôcky (pľe znehybnenie zvieraťa) so slučkami s neľezovými ľúčkami
- min. 3 ks
faľebný spľej pľe označovanie
injekčnésedatíva (azaperon, alebo iné)
striekačky a ihly
vákuové skúmavky pľe odber zrazenej kľvi a nezrazenej krvi _ min.20ks (pľe ošípané)'min 10ks
(pľe HD - malé ošípané)
vhodná súprava ihiel k skúmavkám vrátane ihiel pľe odbeľy z vjugulaľis, alebo v.cava anterior
držiaky naihly, sáčky navzorky
boxy na prenos skúmaviek s krvou
klinický teplomer min. 5ks
5. Vybavenie pľe diagnostické usmľtenie zvierat
Pentobarbitát sodný alebo iná vhodná látka pre humrĺĺny spôsob usmľtenia (T 61 min. 3 balenia)
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6.

Kópie predpísaných formulárov, ktoré môŽu byť potrebné

7. ostatné pomôcky
perá
ceruzky
poznámkové bloky
kanceláľsky papier
tonery do tlačiamí
mobilný telefón
zariadenie na zistenie GPS súradníc
baterka s batéľiami a žiaľovkou
veľképlastové vrecia na znečistenéodevy a odpad
ľahko dezinfikovatel'né plastové, alebo kovové podnosy ďalebo kľabice pľe pľenos pomôcok
a vzoriek.

Ďalšie wbavenie na eradikáciu

AMo:

Kontajnery prePZ na kadávery pre kafilériu
Hliníková prepľavná bedňa na pľepľavu vybavenia do ohniska AMo
Výstražnétabule - Africký moľ ošípanych _ nebezpečnánékaza - zékazvstupu!
Big bagy na prepľavu úynutých diviakov
Patologické vrecia na prepľavu uhynutých diviakov a usmľtených domácich ošípanýchmin. 50ks
Pitevná súpľava
Generátoľ ozónu _ na dezinfekciu vozidiel
Vysokotlaký čistič_ čistenie vozidiel
Motorový postľekovač _ na dezinfekciu ohnísk v drobnochovoch
Plynová letlampa _ dezinfekcia plameňom
Fotoaparát
Note book s tlačiaľňou
Zariadenie miestnosti na pľíjem vzoľiek:
Umývateľné a dezinfikovateľné stoly

Chladničkďmľaznička
Germicídna lampa
Malý postrekovač na dezinfekciu miestnosti
Um;ývadlo s pákovou batériou
Vybavenie do teľénu _ AMo diviaky:
Vodeodolné/nepremokavé oblečenie a obutie
Vodeodolný/nepremokaqý ruksak na pľenos vybavenia
Dalekohľad
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Regionálny veterinárny lekaľ musí vedieť zabezpečiť
o vozidlá,
o pohonné hmoty,
čerpadlá, lopaty a motyky (škľabky)
o stľoje na premiestňovanie zeminy,
o letovacie lampy (zaľiaďeniana opaľovanie),
pľenosné postrekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie.
pozemné stroje
o plameňomety
zariadenia na prepravu kadáveľov do kafileľického zariadeniav zapeč,atených dopravných
prostľiedkoch v dostatočnom počte

.

.
.

.
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