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Pohotovostný plán je ľozdelený do 12 sekcií
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ošípaných (VCHO) na územíSlovenskej republiky.
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sEKCIA 1 ZÁKoNľn pnÁvoMocl
Slovenská ľepublika má zákonné pľávomoci na zabezpečenie qŕchlej aúčinnejeľadikačnej
kampane a implementovanie pohotovostného plánu.

1.1

Právnv rámec oľe kontľolu vezikulárnei choľobv ošíoanÝch ie obsiahnutÝ vtýchto
dokumentoch
Zákon č,. 3912007 Z.z. o veterináľnej starostlivosti v platnom zneni (ďa|ej len zákon
č.3912007 Z.z.),
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z.z' z3l júla2003
o opatľeniach na kontľolu vezikulárnej choroby ošípaných (ďalej len NV č. 308/2003
Z.z.). v zneni neskoľšíchpredpisov ( Nv 55712007 Z.z. z 6. mája2007 aNy 22712009

Z.z. z 6. mája2009 Z.z).

I.2

Usmľtenie infikovanÝch zvierat a iedincov. ktoľéorišli do kontaktu
zvieratami a spôsob nahľadenia škody

s

infikovanÝmi

oľgán veteľinárnej správy môže naľiadiť pľi podozrení na choľobu alebo pľi qiskyte
choľoby uvedenej v $ 17 ods. 1 zákonač,3912007 Z.z. alebo podľa osobitného pľedpisu
(NV č. 308/2003 Z.z.) opatrenia na zabrŕĺnenie šíreniu choľoby, najmä izolráciu alebo
usmľtenie zvierat, obmedzenie alebo zákazpremiestňovania a prepľavy zvierat, ako aj
pľepľavy pľoduktov živočíšneho
pôvodu a materiálov, ktoré môžu byt'nositeľom
pô v o d cu choroby, zákaz zhr omaŽď ov ania o s ôb, zákaz al eb o obme dzenie ume l ej
inseminácie a plemenitby.
Nariadenie Rady ( ES) 1099/2009 o ochľane zvieratpočas usmľcovania.
Nariadenie vlády sR č. 43212012 Z. z., ktorym sa ustanovuju poŽiadavky na ochranu
zv ier at počas usmrcovania.
Štandaľdnéopeľačnépostupy na usmľcovanie zvieľat pri zdolávaní nákaz (ďalej len
,,ŠoP";,ktoých súčasťouje akčný plán.
Doplnok č'1 k ŠoPna riešenie neobvyklých, kĺízovýchsituácií pri depopulácii zvierat

Podľa $ l0 NV č. 308/2003 Z.z. pri potvrdení výskytu vezikuláľnej choroby ošípaných
v chove oľgán veterinárnej spľávy naľiadi usmrtiť všetky zvieratá vnímaqých dľuhov v
chove na mieste pod dozoľom úradnéhoveterináľneho lekára spôsobom'
akémukoľvek riziku šíreniavírusu vezikuláľnej choroby ošípaných.

ktoý zabráni

Ak sa na izemí Slovenskej

ľepubliky vyskytne vezikulárna choroba ošípaných,
chovateľovi zvierat možno poskýnúťpodpoľu na úhľadunákladov a stľát spôsobených
nariadenými opatreniami (s 45 zákonač.39l2007 Z.z.).

1.3

Hlásenie o oodozrení z rnŕskvtu VCHO
Sanitačnépráce a iné činnosti v ohnisku
odstránenie kadáveľov
Kontrola oremiestňovania zvier at
Zákon č,.3912007 Z.z.(g 17 a $ 37) ukladá vlastníkom a dľžitel'om zvierat, ako aj iným
osobám, opľávneným disponovať so zvieľatami, povinnosť hlásiť orgánu veteľinárnej
správy podozľenie alebo vyskyt vezikuláľnej choľoby ošípaných, ako aj iné skutočnosti
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závažnév záujme ochrany zdtavia zvieraÍ a ochľany zďravia ľudía podľa svojich
moŽností urobiť nevyhnutné opatľenia na to, aby nedošlo k ľozšíreniuchoľoby'
Povinnost' bezodkladného ohlásenia výskýu, alebo podozľenia na výsky vezikulárnej
choľoby ošípanýchpľíslušnémuoľgánu veteľinárnej správy alebo úľadnému
veterinárnemu lekáľovi je ustanovená pre vlastníka zvietat, osoby ošetrujúcezvieratá,
sprevádzqilce zvieratá počas pľepľavy alebo staľajúce sa o zvierutŕĺv $ 3 NV č.
30812003 Z.z.
oľgány veterináľnej spľávy majú právomoc naľiadiť uzatvorenie chovu, v ktoronr sú
zvieratá podozrivé z nákazy (infekcie) a|ebo z nakazenia (kontaminácie) vezikulárnou
chorobou ošípaných. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvotiť aizolovať.
Akákoľvek manipulácia s kľmivom, odpadmi, výrobkami a inými pľedmetmi, ktoľéby
mohli byt' nositel'mi vírusu VCHO je zakázaná. Pohyb osôb dnu a von zizolovaneho
pľiestoľu je taktiež obmedzený a podlieha súhlasu štátneho veterináľneho lekáľa.
Po laboľatórnom potvľdení infekčnej choľoby je cieľom naľiadených opatľení dostať
chorobu pod kontľolu, vyčistit' a vydezinťrkovať všetky miesta, ktoľépľišlido kontaktu
s uhynutými alebo podozľivými zvieratami.

a požiadaviek na premiestňovanie zvierat,
opatreniach na kontľolu vezikulámej choroby

Podľobný postup' vrátane podmienok
ustanovuje
ošípaných.

NV č. 30812003 Z.z. o

Kontľola pľemiestňovania zvierat bude vykonávanápľíslušníkmi policajného zboľu
aozbtojených síl na základe súčinnostipri výkone štátnej spľávy vo veteľináľnej oblasti
($ 16 zákonač.3912007 Z.z').
r.4

Vymedzenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu'
Podľa $ 10 NV č. 30812003 Z.z. v prípade potvľdenia VCHO v chove pľíslušnýoľgán
veteľinríľnejsprávy vymedzi okolo ohniska ochľanné pásmo o polomeľe najmenej á
km a pásmo dohľadu o polomere najmenej 10 km. Legislatíva tuuti"zu.ožňu1.
modifikáciu ýchto pásiem v pľípadepotľeby ($ 10, ods. 2 NV č.308/2 OB Z .b.

1.5

očkovanie _ vakcinácia

očkovanie pľoti choľobe je zakázané okľem očkovania vykonávaného ako doplnok
pľijatých kontľolných opatrení v pľípadeprepuknutia choroby a v
súlade s týmito
podmienkami. Štátna veterináľna a potľavinôvá spľáva Slovensŕej ľepubliky
zastúpená
hlavným veterinámym lekárom rozhodne o vykonávaní očkovania uŕo dopinku
kontrolných opatľení v súlade s požiadavkami Euľópskych spoločenstiev ($
19 NV
30812003 Z.z.).

1.6

ozbľojených síl a colných orgánov

cl

Podľa $ 16 zákona č. 3912007 Z.z. sú pľíslušnícipolicajného zboru, jednotky
civilnej
ochľany, príslušníciozbrojených síl a colných oľgánov povinní
spolupľacovat' pľi
zabráneru šíreniuchoroby a eradikácii choroby, ak o to oľgán veieľinárnej
správy,
veteľinárny inšpektor alebo úľadný veteľináľny lekáľ požiada.
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SEKCIA

2.I

2

FINANčNÉ,zĺvnzľnčnľrn

Personál

Mzdové náklady pracovníkov orgánov veterinárnej správy, ako aj pracovníkov,
zamestnaúch na dobu určitúpre zabezpečenie plnenia úloh v kľízoýchsituáciách, sú
l<ryte

2.2

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Mateľiálne vybavenie a spotľebný materiál

Náklady na materiálne vybavenie a spotľebný mateľiál sú l<ryté zo štátmeho rozpočtu
Slovenskej republiky.

2.3

Usmrtenie zvierat. odstľánenie kadáveľov a kontaminovaného mateľiálu. sanitácia.

Chovateľovi zvierat možno poskýnúťpodporu na úhľadunákladov a strát spôsobených
naľiadenými opatreniami ($ 45 zákona č.3912007 Z.z.).

2.4

Vyplatenie podpory

Chovateľovi zvierat moŽno poskýnúťpodporu na úhľadunákladov a strát spôsobených
naľiadenými opatreniami ($ 45 zákonač.3912007 Z'z.).
Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákonač.3912007 Z.z. je úľadnýveterinárny lekár
opľávnený potvľdzovať vyčíslenienákladov a škôd v prípade usmľtenia a|ebo zabíjania
zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadových vajec, zétodočnýchproduktov,
pľoduktov Živočíšnehopôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu a krmív.
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SEKCIA
3.1

3

HIERARCHIA KoNTRoLNÝcH oRGÁNoV

Zodpovednost'

za kontrolu vezikuláľnej choľoby ošípanýchna uzemi

republiky má ministeľ pôdohospodárstva

a

Slovenskej

rozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky.

Výkonom kontroly je poverený hlavný veterináľny lekáľ.
3.2

Hlavný veteľinarny lekár splnomocňuje pľacovníka národného centra pre tlmenie
chorôb, aby vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pre prípad podozrenia a

vyskytu vezikuláľnej choľoby ošípaných'

V prípade výskýu nákazy, bude náľodné centľum ľiadit' všetky činnosti
v súlade s príkazmi hlavného veteľináľneho lekáľa.

Miestne centrá sú zodpovedne za kontľolu VCHO (ohniská a obmedzenia)
v ľámci svojho ľegiónu.
Ministeľ pôdohospodáľstva

hlavný veteri

lekáľ

Náľodné centľum pľe
tlmenie choľôb *

Miestne centrá pre
tlmenie choľôb

SEKCIA

4.l

4 NÁRODľÉcnľľRUM PRE TLMENIE

Veteľinárny

Úlstav

Zvolen

Regionálne stľedisko

CHORÔB

Hlavný veteľináľny lekáľ s podpoľou národného centľa pre tlmenie choľôb je
zoďpovedný

o
.
o
o
o
o
o
o
o
o

za:

ľiadenie miestnych centier pre tlmenie choľôb
styk s diagnostickými laboratóriami
zabezpečenie finančných prostľiedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu
zabezpečenie výcvikových pľogľamova nominovanie pľacovníkov pľe veľejné
výcvikové programy
zabezpečenie osvetoých kampaní
ľiadenie ostatných orgánov v prípade vzniku infekčnej choroby
ľozmiestnenie peľsonálu a ostatných zdľojov do miestnych centier pre tlmenie
choľôb
určenie ochľanných pásiem a pásiem dohl'adu (pokiaľ je to nevyhnutné)
uzavretie hĺaničnýchpriechodov v prípade potľeby
schválenie uvol'nenia očkovacíchlátok a uľčenievakcinačných pásiem
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.
.
.
o
o

zabezpečenie núdzoých finančných zdľojov, uľčenýchna kľytie nákladov
spojených s epidémiou
styk s poľnohospodáľskymi obchodnými združeniami a médiami
informovanie O.I.E.
styk s Európskou komisiou
informovanie kompetentnej autority členského štátu v pľípade, že kontľolnépásma
zasahujú na územie tohto štátu

4.2

Hlavný veteľinárny lekár je oprávnený v naliehavých pľípadoch priamo ľiadiťkaŽdého
veterinámeho lekáľa, ktoqý vykonáva odborné veteľinárne činnosti nauzemí Slovenskej
ľepubliky.

4.3

Národné centrum pľe tlmenie chorôb je vybavené
o potrebným zariadením a zásobami (pľostriedkami komunikácie _ telefónmi, faxmi)
. mapami a inými materiálmi potľebnými na riadenie opatľení na tlmenie chorôb
. Zoznamami naľodných oľganizácií, ktoré musia byt'kontaktované v pľípade
vypuknutia choľoby (Príloha 10).
:

SEKCIA
5.1

5

KONTROLA NA MIESTNEJ UROVNI

Za pripravenosť na výskyt a kontľolu VCHO na miestnej úrovni je zodpovedný

ľegionálny veteľinárny lekár. Každe miestne centrum riadi obvykle inšpektor pre
zďravie a ochĺanu zvierat, ktoý je zodpovedný pľiamo hlavnému veteľináľnemu
lekárovi Slovenskej republiky. Počet a umiestnenie ľegionálneho strediskďstľedísk je
take, že peľsonál, ktory pracuje mimo stľediska sa môže ľahko dostať do kaŽdého
chovu hospodáľskych zvierat v ľámci oblasti' ktoľúmá pod kontľolou a vrátiť sa
v pľiebehu dňa. Existuje 40 ľegionálnych veterinámych a potľavinových spľáv
a centier, ktoré sledujú zdľavotný stav zvierat v svojom ľegióne. Mapa ukazujúca
územie, ktoré pokqývakažde centrum, je v Prílolre 2 tohto náľodného pohotovostného
plánu'
5.2

V prípade výskytu choľoby môŽe regionálny veteľinámy lekáľ uľčiťdočasnécentrum
pľe tlmenie choľoby v mieste výskytu infekčnej choľoby.

5.3

Miestne cerÍrá pľe tlmenie choľôb sú vybavené potrebnými zariadeniami a zásobami,
aby mohli okamŽite zasiahnuť v pľípade vzniku choroby. Zoznam foľmulárov a
oznámení používanýchmiestnymi centľami je v Prílohe 3 tohto náľodného
pohotovostného plánu. Zoznam osôb a organizácii. v oblasti zahrnutej do centra, ktoré
musia bý kontaktované v prípade vypuknutia choľoby je aktualizovaný a je stanovený
postup hlásenia (Príloha 9).

5.4

V stave nudze môŽu bý' potľebné zariaďenia a mateľiál dodané aj prostredníctvom
súkľomných fiľiem.

5.5

Miestne centrá pľe tlmenie chorôb zoďpovedqú za:
implementovanie kontrolných opatrení s ohľadom na ochranu Životného prostľedia
ľiadenie a ýkon miestnych kontrolných opatrení v pľípade vzniku choľoby

o
o
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.
o
C
o
o
o
o
.
o

národným centľom pľe tlmenie chorôb, za vymedzenie ohniska, určenie
rozsahu ochranných pásiem a pásiem pozoľovania
zabezpečenie epizootologického vyšetrovania v spolupľáci so skupinou odboľníkov
a za tr ansp oľt vzoriek do diagno stických laboratóri í
udržiavanie spojenia s VÚ Zvo|env súvislosti s odbeľom a transportom vzoľiek
styk s políciou pri izolovaní inf,rkovaných chovov a pľi iných obmedzeniach
v regióne

Styk

s

dozoľ nad ohniskom a nad všetkými pľácami v infikovaných chovoch, nad
usmľcovanim zvletat a odstľánením všetkých vnímavých zvierat postihnutých
vezikulárnou choľobou ošípaných ako aj zvierut z kontaktných chovov, t. j. zvlerut
podozriých z infekcie a kontaminácie (nákazy anakazenia)
dozor nad čisteníma dezinfekciou infikovaných pľiestorov' mateľiálu a
dopľavných prostriedkov
určenie vakcinačného tímu
Vyšetľenie chovov v ochľannom pásme a pásme pozoľovania
rozhodovanie vo veci premiestňovania zvierat, prepľavy produktov živočíšneho
pôvodu, Živočíšnychvedľajšíchpľoduktov, kĺmíva mateľiálov v ochrannom
pásme a pásme dohľadu, ktoré môžu byt' nositel'mi víľusu VCHO, uzatvorenie
tľhov a bitúnkov

o udľžiavanie spojenia s políciou, poľnohospodáľskymi a

obchodnými

spoločnosťami,farmármi, bitúnkami a ostatnými prevádzkovateľmi
potravinárskych podnikov' kafiléľiami a ostatnými spľacovateľmi yŽP,

o
o
.
o
5.6

pľevádzkovateľmi krmivárskych podnikov a pod.
pľavidelnéinformovanie veľejnosti o rizikách infekcie a za pripravenosť v pľípade
vzniku infekčnej choľoby nauzemí svojho regiónu
vykonávanie osvetových kampaní
usporiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešnétlmenie chorôb
súčinnosťpriohodnocovaní vzniknutých škôd

Povinnosti pri výskýe infekčnej choľoby vyplynú i pre ďalšie orgány
o

polícia. armáda. civilné organizácie _ budú asistovat' pri zabezpečeníinfikovaných
pľiestoľov a kontľolovať pohyb v oblasti.

5.7

Miestne centľá pre tlmenie choľôb majú takéto zloženie
o kooľdinančný tím
o administratívny tím
. epizootologický tím
o eradikačný tĺm
o vakcinačný tím
o kontľolný tím
V prípade výskýu infekčnej choľoby môže regionálny veteľinárny lekáľ po konzultácii
s nadriadeným orgánom požiadat'o pomoc iné centrum.

5.8

Miestne centrum pľe tlmenie choľôb bude v nepretľŽitom kontakte s národným
centrom a skupinou odborníkov pre VCHO, aby sa uľčilaspľávna stratégia eľadikácie

choľoby.
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6

SKUPINA ODBORNIKOV PRE VCHO

6.1

Skupiny odborníkov s podľobnými znalosťami o VCHO boli vytvoľené v spolupráci
s národným centľom pľe tlmenie choľôb aYI] Zvo|en. (Pľíloha4)

6.2

kupiny odborníkov maj ú nasleduj úce povinno sti
o V prípade pľimárneho ohniska spracovať epizootologické šetľeniena základe
šetľenívykonaných epizootologickým tímom v ohnisku nákazy, ktoré poskytne
rozsiahle zhodnotenie rizika
o V priebehu tlmenia choroby sa zaobeľaťvzniknutými konkľótnymi problémami
a poskýovať ľady miestnym centľám
o Udržiavať si odboľnéznalosti pľi zvIádnuti naliehavých prípadov a znalosti o
choľobách uvedených v PľíloheI zŕĺkonač.3912007 Z.z. v rámci Slovenskej
republiky arozvijať nové stľatégie kontľoly a techniky, ak je to potrebné
. Školit'aposkytovať rady ostatnému personálu o núdzových opatľeniach

6.3

S

Správa o výskyte VCHO zprimárneho ohniska popisuje
. situáciu v infikovanom chove,
o počet a druhy vnímavéhoa iného dobytka; metódy chovu,
o počet klinicky postihnutýchzvierat a stanovený vek najstaľšej lézie (Iézii - vezikúl),
o vel'kosť a umiestnenie chovu a jeho vzťah s ostatnými chovmi, veľejnými cestami
a pod.,
o miestna meteoľologická situácia, pokiaľ nie je k dispozícii z neďalekej
meteorologickej stanice,
o posledné pľemiestňovania (zvieratá a personál) do chovu a z chovu.

6.4. Na základe týchto zistení poskytne vedúci skupiny rady miestnemu alebo národnému
centru o

o
.
.

o

možnom pôvode infekcie,
pľavdepodobnej dobe zavlečenia atľvania infekcie,
chovy, v ktoqých je najväčšieľiziko rozširovania vzduchom alebo
pľemiestňovaním (kontaktné chovy),
sledovanie a iné opatľenia, ktoré sa musia vykonať za účelomobmedzenia šírenia.

6.5. Skupina

má k dispozícii zariadenie na odbeľ vzoľiek pre 250 zvierat a komunikačné

zaľiadenie. Môže by' poskytnuté mobilné vybavenie a umiestnené len za dezinfekčnú
baľiéľumimo infikovaných priestoľov.

6.6. Skupina odborníkov nie je zodpovednázazabíjanie a odstľaňovanie zvierat a iné ľutinné
opatľenia v infikovaných pľiestoroch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych centier pľe
tlmenie VCHO.

SEKCIA
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,Ý

ĽUDSKE ZDRoJE PoZADovANE v PRIPADE NUDZovcH SITUACII

7.1. Slovenská republika má dostatok ľudských zdľojov (Príloha 5) vľátane personálu
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laboľatórnej diagnostiky (Sekcia 9), zariaďenia amateriálneho vybavenia (Pľíloha 9)
a infľaštruktúry(Sekcia 3) na zabezpečenie ľýchlej a efektívnej eradikačnej kampane.
Ku koncu roka 20l 8 nie je v Slovenskej republike Žiadny ľegión s mimoľiadne vysokou
hustotou populácie ošípaných/dobytka.

7.2. Náľodné centrum pre tlmenie choľôb má k dispozícii zoznamveteľinárnych lekárov
a administratívnych pracovníkov, ktorí môŽu byt'pľivolaní v pľípade výskytu VCHS
K dispozícii je 40 miestnych centieľ s vybavením (Príloha 9) i peľsonálom. Hlavný
veterinárny lekár je podľa $ 6 zákona č.3912007 Z.z. oprávnený v naliehavých
pľĺpadoch priamo riadiť každéhoveterináľneho lekáľa, kto4ý vykonáva odborné
veterinárne činnosti naúzemí SR, nariadiť núdzovéopatrenia, ako aj riadiť
zamestnancov oľgánov verejnej spľávy a iné osoby, ktoľých činnosti sú potrebné na
kontrolu alebo eradikáciu choľoby zvierat. Nasadenie a kooľdináciu pľacovníkov do
iných ľegionov/okľesov bude ľiadiťnáľodné centrum.

7.3. Školenípracovníci pľe pľípad výskýu VCHO (alebo so skúsenosťami so VCHo) sú
uvedení v Prílohe 5.
7.4. Slovenská republika má okamŽite k dispozícii dostatočný počet školených pracovníkov
naprácu ažv 10 ohniskách ochoľenia, v ktoľomkoľvek čase a na ľiadne vykonávanie
dohľadu v ochľannom pásme o polomeľe 3 km, v každom znich.

SEKCIA

8

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

operačný manuál pľe VCHO je v Pľílohe6.

SEKCIA

9 DIAGNoSTICKE LABORAToRIÁ

9.1 Diagnostické laboratóriá pre VCHo
Každécentrum pre tlmenie choľôb má okamŽitý aneprettžitý prístup do diagnostického
laboratória pre vezikuláľnu choľobu ošípanýchv SR.
V prípade vypuknutia vezikuláľnej choroby ošípanýcha suľveillance pľi zdolávaní nákazy
laboratórium VU Zvolen môŽe wkonať diagnästĺótévyšetrenie nizkorizikových
vzoriek
(podľa CD 2003/85lEC adodatku XV. čl. 13 prijatého EC pľe kontrolu
vcgo vapríli
2009):

-

kĺvnévzorky z chovov bez klinickýchpríznakov na sérologickévyšetľenie
vzoľky určenéna virologické vyšetľenie, inaktivované pri odbere v lyzačnom
pufri (RLT) a následne transportované do laboratóľia na vyšetrenie metódou
RT
PCP. (real time pCR)

Laboratórium je vybavené a spôsobilé pre poskytovanie ľýchlej pľvotnej ďiagnozy
a tak isto
pre ľozsiahly séľologický surveillance. Diagnostické laboratórium má
zariádenia pre post
mortem vyšetrenie.
Maximálny počet vzoľiek vyšetľovaných týždenne je:
- séľologicky3000 sa môže po týždni zvýšit' na 6 000

l0

Vo všetkých podozľiqých ohniskách sa odoberajú vhodné vzorky aqýchlo sa pľepľavujú
podl'a protokolu do diagnostického laboratória. Vedúci náľodného centra pľe tlmenie
chorôb stanoví zodpovednosť zariadenie tohoto postupu.
Laboratóriá sú spôsobilé na vykonávanie testov na VCHo minimálne podl'a štandaľdov
oIE manuálu a v súlade s ustanoveniami "Diagnostické testy na diagnostikovanie
vezikuláľneho vírusového ochorenia v ľámci EÚ" a "Štandaľdypre diagnostikovanie
vezikuláľneho víľusovéhoochorenia v rámci Euľópskej únie''.

ŠvuZvolen je

autoľizovaný ŠvpsSR na odbeľ, balenie a zasielanie vzoriek na
viľologické vyštľenie do ľefeľenčnéholaboratória EU: Fľiedľich-Loeffler-Institute, Fedeľal
Research Institute foľ Animal Health, Insel Riems, Fedeľal Republic of Germany
vzhľadom k tomu, že virologická diagnostika VCHo (manipulácia s teľénnymvíľusom)
vyŽaduje vysokú úľoveňbezpečnosti BSL 3 (biosecurity level).

Medzi diagnostickým laboľatóľiom Švu Zvo\en, hlavným veteľináľnym lekárom,

náľodným centrom pľe tlmenie chorôb a skupinou odborníkov existuje systém priamej
komunikácie.

SEKCIA 10 NÚDZovÁ VAKCINÁCIA
10.1 Pohotovostný plan pľe núdzovú vakcináciu a je uvedený v Pľílohe 7. Plán bude
použitý, keď bude vakcinácia pľoti VCHo schválená Európskou komisiou.
10.2 Informáciao antigénnej štľuktúľevíľususpôsobujúceho epidémiu a o najvhodnejšom
pouŽívanom dľuhu očkovacej látky sa v pľípadenúdzovej situácie získa z ľefeľenčného
laboľatóľia Spo1očenstva.
10.3 Náľodnécentrum pľe tlmenie choľôb bude zodpovedné zazískanie očkovacej látky,
beľúcdo úvahy legislatívu Spoločenstvaazajej dodanie do oblastí, v ktorých sa bude
pouŽívať.

l0.4 V

plane je uvedené množstvo očkovacej látky, ktorá sa bude požadovať a opatrenia,
ktoré boli vykonané na jej distľibúciu,vrátane udľžovania v chlade od jej obdrŽania
zbanky očkovacíchlátok Spoločenstva po skladovanie a miesto jej použitia.

Vakcinačnévybavenie dostačujúcena podávanie veľkých množstiev očkovacej látky
v kľátkom čase, zariadenie s ktoqým sa označujúvakcinované zvieratá a potľebné
foľmuláre sa uchovávajú v sklade za účelomýchlej prepravy do miestneho centľa pre
tlmenie choľôb v oblastiach, v ktorých sa budú použivať.
Zozĺam je zostavený veterinárnym, technickým a administľatívnym pomocným
peľsonálom, školeným v postupoch vakcinácie a ktoqf by bolľozmiestnený do centieľ
pre núdzovú vakcináciu.
Centľum pre núdzovú vakcináciu bude zriadené v ľámci miestneho centra pľe tlmenie
choľôb alebo v jeho blízkosti a bude pod kontľolou vedúceho miestneho centľa.
Kažďý vakcinačný tím sa skladá zveteriĺátĺeho lekáľa a technického asistenta.
Pred tým, ako sa vykoná vakcinácia stáda, budú zvieratá klinicky vyšetľenéa budú

l1

vakcinované len vtedy, ak boli bez príznakov vezikuláľnej choroby ošípaných.Ak sa
nemôŽe vylúčit'
prítomnosťvezikuláľnej choľoby ošípaných,prípad bude postúpený miestnemu centru
pľe tlmenie
choľôb zaúčelomrozhodnutia o ďalšom postupe.

l0.5 Pohotovostný plán

pre vakcináciu je v Prílohe 7.

SEKCIA 11 TRENINGoVÉ PRoGRAMY
1

1

1

1.1 Pľe veteľináľnych lekáľov, technických asistentov a administratívny pomocný personál
oľgánov štátnej správy vo veteľináľnej oblasti jezavedenýjednotnýprogľam školenípľe
tlmenie a eľadikáciu vezikulárnej choľoby ošípaných.
1.2 Školeniepľe skupinu odborníkov a pľe kľúčovýchčlenov národného centľa pre tlmenie
choľôb je v ľámci pľogramu kuľzov o nákazlivých choľobách v celom Spoločenstve
a zahÍňa patogenézu, klinickú a laboľatóľnu diagnostiku, epizootológiu, sledovanie
a suľveillance, všeobecnéa špecifickékontľolné opatľeni a, používanie meteoľologických
a pľediktívnych údajov a postupy v infikovaných chovoch.
1.3 Tréningové(simulačné) cvičenia pľe ostatných zamestnancov oľganizuje Švpssn
a skupina odboľníkov za pomoci zamestnancov na všetkých úľovniach, ktoľímajú
skúsenosti s touto chorobou' Tľéningoýprogľam zahÍňa:
- úvod do probl ematiky (V CHo_etioló gia, pato genéza, epizo oto ló gia, symptómy atd.
),

- stanoveni e diagnozy vezikulárnej choľoby ošípaných'
- postupy v

podozrivých a známych infikovaných chovoch,

- epizootologické šetľenie'
- postupy v ochĺannom pásme a pásme pozoľovania,

- sledovanie a suľveillance,
- postupy v náľodnom centľe pľe tlmenie chorôb'
- postupy v miestnom centľe pľe tlmenie chorôb,

- ochľana zvierat (welfaľe) počas zabijaniaa v chovoch s ľeštľikčnými
opatreniami,
- uchovávanie zéanamov na všetkých stupňoch,
- komunikácia a hlásenie v
_

ľámci orgaĺizačnejštruktúľy,

úlohy/povinnosti centier pre tlmenie choľôb a skupiny odborníkov,

- účinnýrozhodovací proces,
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- hlásenia (notifikácia) a postupy

publicity

Úradné školenia sa uskutočňujúpľavidelne Za účelompodpoľovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s ciel'om zabezpečiť' aby boli poskýnuté novým pracovníkom na začiatku
ich pľacovneho zaradenia teoľetické a praktické vedomosti o vezikulárnej chorobe ošípaných.

okrem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úradných školení,zl<toých niektoré sú

simulačnými cvičeniami, sa v dvojľočnýchintervaloch uskutočňujúpohotovostné cvičenia
v reálnom čase, ktoľépokiaľ možno čo najľealistickejšie simulujú postupy tlmenia chorôb.
Intenzívne a extenzivne systémy produkcie ošípaných v chovoch sú zahmuté v týchto
cvičeniach. Zariaďenia sú k dispozícii na:
- podporu opeľatívneho riadenia

-

v ohnisku,

poskýovanie ýchleho sledovania kontaktných chovov

a

ľizikových stád,

- simulovanie rozšiľovania ochoľeni a medzi chovmi,
- porovnávanie následkov rôznych

kontrolných stľatégií,

- ľiešenie možných pľoblémov, ktoľésa pľavdepodobne reálne vyskytnú.

Pracovníci laboratórnej diagnostiky sa aktívne zúčastňujúna simulačných cvičeniach, okľem
toho absolvujú špeciálne školenia o laboratórnych diagnostických technikách.
Efektívnosťkaždéhopohotovostného cvičenia v ľeálnom čase je vyhodnotená' pľipľavená je
správa a skúsenosť sa využívana zdokonalenie plánovania následných tľéningových podujatí.

SEKCIA 12 PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI O VCHO

I2.I

Cieľom publicity a informačných kampaní je zabezpečiť rozsiahlu infoľmovanosť
o vezikuláľnej chorobe ošípaných,o klinických príznakoch, aby osoby, ktoré sú
v pravidelnom kontakte s vnímaými zvieratami , okamžite hlásili podozľenie na
VCHO. Infoľmovanosť je zabezpečená odbornými článkami v časopisoch,

organizovaním pľednášok' kuľzov, pľostľedníctvommédií,zverejnením infoľmácii na
webovej stľánke Štatnej veteľináľnej a potľavinovej správy SR: www.svps.sk .
I2.2 Štátna veterináľna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky vydáva v závislosti od
nákazovej situácie infoľmatívne materiály, prípadne letáky o VCHO, ktoľésú uľčené
pre chovateľov zvieľat.
12.3 Regionálne veteľináme a potľavinovéspľávy udľžiavajúkontakt s chovateľmi, informujú
ich o meniacej sa aktuálnej nákazovej situácii v pľípade ohľozenia Slovenskej republiky
touto chorobou, v členských štátoch Európskej Únie a v tretích kľajinách.
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Pľíloha č.1.
Slovenská ľepublika

Naľodnécentrum pre tlmenie chorôb zvierat
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17
843 12 Bľatislava

Funkciu vedúceho Náľodného centra pľe tlmenie choľôb zvíerat plní vedúci odboru zdravia
a ochľany zvierut Švpssn

MVDľ. Maľtin CHUDY

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

t5

Pľíloha č.2.
Slovenská ľepublika

Mapa ukazujucauzemie, ktoré pokr;.fivajú miestne centľá pľe tlmenie choľôb

I

Bľatislava

)

Senec

3

Dunajská Stľeda
Galanta

4
5
6
7
8

9
10

ll

12

Tľnava
Senica

Komárno
Nové Zámky
Levice

Nitľa

Topol'čany
Sal'a

t3
t4

Nové Mesto nad Váhom

15
1ó

Púchov

t7
t8

Žiaľ nad Hronom
Zvolen
Vel'ký Kľtíš

19

20

2t
22
23

24
25

26
27

32

Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice _ mesto
Košice _ okolie
Tľebišov

33

Michalovce

28
29

Trenčín

30

3l

Pľievidza

Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica

Martin

Liptovský Mikuláš

Zilina
čadca
Dolný Kubín

Popľad
Staľá Ľubovňa
Pľešov
Vranov nad Topl'ou
Baľdejov

34
35
36
37
38
39

Svidník

40

Humenné

.20

.a
21

38r

.
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Príloha č.3.
Slovenská ľepublika

Zoznam formuláľov a hlásení používanýchmiestnymi centrami pľe tlmenie nákaz.

Hlásenie o podozľení na

VCHo

Názov formuláľa

Epizootologické šetrenie pľi podozrení/potvľdenína VCHo

Veteľinárne opatľenia pľi podozľení/potvľdenína VCHo
Spľáva o výskyte vezikuláľnei choľoby ošípaných
Denné hlásenie o epizootologickei situácii pľi wskyte VCHo
Veteľinárne opatrenia pri potvľdeníVCHO (v ohnisku, v ochrannom pásme,
v pásme dohl'adu, pre kontaktné chovy)
Súpis chovatel'ov a počty zvieraÍ vyšetrených (ochranne vakcinovaných) na VCHo
(v ohnisku, v ochľannom pásme' v pásme dohl'adu)
Epizootologické šetrenie pľi potvľdení VCHO (v ohnisku. v kontaktných chovoch)
Ziadanka na veteľináľne laboľatóľne
Správa o zániku ohniska VCHO
Zrušenie veteľináľnych opatľení
Uradný záznam o vykonaní pľedbežnéhoazáveľečnéhočistenia a dezinfekcie
Uľadný záznam o usmľtenízvieratv ohnisku
Uľadný záznam z kontľoly

Yzory foľmulaĺovsú k dispozícii na FTP schránke ŠVPSSR
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Pľíloha č.4.
Slovenská republika

Skupiny odborníkov pre vezikuláľnu choľobu ošípaných.

L. Skupina odborníkov
vedúci skupiny - MVDľ. Valeľián KVOKAČKA' RVPS Prešov,
tel. : 0511771 ll 24,0902 628 223
fax : 0511749 36 5I
E-mail : ZdravieZvierat.PO@svos. sk
člen _ MVDr. Juľaj DUŠEK, RVPS Dolný Kubín
tel. : 0431582 09 30,0431582 09 32,0911 562 B4t
fax : 0431586 28 4I

E-mail : ZdľavieZvierat.DK@svps.sk

člen _ MVDľ. Eľika Papierniková, ŠVpSSR
tel:021602 57 229, 0917 530 527
fax:021602 57 247
E-mail : Eľika.Papieľnikova@svps.sk

Zástupca ŠVUZvolen, tel. : 0451530 28 03, O45l53O 28 04
2. Skupina

odboľníkov

vedúci skupiny - MVDr. oskaľ Slivka, RVPS Komáľno
tel.:0351790 39 13, 0905 413 189
fax : 0351773 12 34
E-mail : oskar.slivka@svps.sk

člen _ MVDr. Rudolf Smľiga, RVPS Rimavská Sobota
tel.:0471381
39, 0918779 092
fax:047156274 39
E_mail : ľiaditel.ľs@svps.sk

ll

člen - MVDr. Róbeľt GRIČ, RVPS Topoľčany'
tel.: 038/53225 36,038153215 81, 0904138721
ťax : 038/532 60 68

E-mail : ZdravieZvieľat.To@svps.sk

Zástupca

ŠVÚ zvolen, tel. : O45l530 28 03,0451530 28 04
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Príloha č.5.
Slovenská ľepublika
Zamestnanci školenípľe prípad ýskýu VCHO (alebo so skúsenosťami so VCHo).
(i) Počet zamestnancov. ktorí môžu b)rt'povolaní v pľípadevýskytu

VCHo v SR

Všetkých cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly VCHO a v pľípade
najhoľšieho scenáľa môŽu bý' povolaní. Avšak v praxi okolo 600 úľadnýchveteľinárnych
lekárov môže byt' povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veteľinámych technikov na
pomoc miestnym centrám pre tlmenie nákaz. Zoznam týchto veteľináľnych lekárov
a technikov je uvedený v ľegionálnych pohotovostných plánoch a uchováva sa v náľodnom
centre. V tomto zoznameje uvedené:

o
.
o
o

Meno alokalizácia členov peľsonálu
Kvalifikácia, napľíkladveterinárny lekáľ
Pľaktické skúsenosti skupiny 1 (špecifikovanie ochoľenia)
Vykonané školenie

Všetci zamestnanci, ktorí nie sú pod pľiamou kontrolou hlavného veterinárneho lekára majú
stálu dohodu medzi hlavným veterináľnym lekáľom azamestnávateľmi o okamžitom uvoľnení
takýchto zamestnancov.

(ii) Počet zamestnancov školených alebo so skúsenosťami na kontrolu vezikuláľnej choľob}'
ošípaných

Všetci úľadníveteľinámi lekári sú školení a videli hoci len na videonahľávkach klinické
príznaky vezikuláľnej choroby ošípaqých ako súčasťnástupnej praxe' pľavidelných školení
oľganizovaných Inštitútom pre vzďe|ávaĺie veterináľnych lekáľov v Košiciach' prípadne
školeniach organizovaných v ľámci I. postgľaduálneho školenia. V dôsledku skutočnosti, že sa
vezikulárna choľoba ošípanýchvyskytla poslednýkľát na inemí Slovenskej ľepubliky v roku
1973 |en veľmi málo súčasnýchzamestnancov má skúsenosti s ohniskom choľoby.

(iii) Počet zamestnancov schopných pouŽívať niektor:ŕ zjaz}ĺkov členských štátov EU

v pľípadev'ýskytu vezikuláľnej choroby ošípaných

o

Zoznam veteľinárnych lekárov a technikov schopných plynule používaťniektory
z jazykov členských štátov EU je uvedený v ľámci ľegionálnych pohotovostných
plánov aje uchovávaý v náľodnom centre.
okrem nich sú to ďalší veteľinárnu lekáľi, ktoých jazykove schopnosti sú slabšie, avšak
môžu byt' využité. Iazyky sú nasledujúce:

Angličtina
Fľancúzština
Taliančina
Nemčina
Španielčina.
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Slovenská ľepublika infoľmuje každoročneKomisiu o:
o počte veteľináľnych lekárov, ktoľísú k dispozícii pri plnení povinností v súvislosti so

o
'

VCHO
počte veterináľnych lekárov

s

pľaktickými skúsenosťamio choľobách, ktoré sú

uvedené v Pľílohe1 zákonač.3912007 Z. z.

spôsobilosti pracovníkov orgánov štátnej spľávy vo veteľinárnej oblasti pracovať
s viac ako jedným jazykom Spoločenstva

Zamestnarlci v miestnom centľe
o vedúci miestneho centra
o veteľinárni lekáľi školenív
- diagnóze uvedených choľôb
- zabíjaní,čistenía dezinfekcii a iných postupoch v infikovaných pľiestoroch
- kontľolách pľemiestňovania
o podpomý peľsonál školený
- v postupoch v infikovaných pľiestoroch
- kontrolách premiestňovania
o zamestnanci úľaduškolenív uchovávani zéunamov, požadovaných na diagnózu
infekcie
Zamestnanci sa zúčastňujúkuľzov za účelomzískania schopnosti okamžite konať vpľípade
výskytu VCHO.

Skupiny odborníkov
o vedúci skupiny odborníkov - veteľinárny lekár, skúsený alebo školený v epizootológii
a klinickej diagnoze
o veterinárny lekáľ so skúsenosťami alebo školený v zabíjani, odstľaňovaní kadáveľov,
čistenía dezinfekcii
o odboľníkdiagnostického laboratóľia, skúsený vo vykonávaní laboľatóľneho testu'
Skupina odboľníkov má prístup k meteorologickým posudkom a pľedpovediam. Skupina je
pravidelne školená v epizootologických, diagnostických a kontrolných postupoch
1set<óia t i;

Pľíloha č.6.
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Slovenská republika

opeľačnýmanuál pľe VCHo
Pľávny základpre

-

-

-

hlásenie podozreniaz choroby,
zabijanie zvierat, oceňovanie a vyplácanie kompenzácií,
zničenie tiel a prístup na miesta, ktoľésa budú používaťnatento účel,
sanitárne a iné postupy v inťrkovanych pľiestoľoch,
kontľola premiestňovaní,
núdzovávakcinácia.

organizačná schéma v pľípade vyskýu VCHO

-

národné centrum pre tlmenie chorôb,
miestne centrum pre tlmenie chorôb,
skupiny odboľníkov.

Ministeľ pôdohospodárstva

hlavný veteľinárny lekár

Národné centľum pre
tlmenie choľôb *

Miestne centrá pľe tlmenie chorôb

Veteľinárny ústav

Zvoleĺ

Regionálne stredisko

Zodpovednosť za kontrolu vezikulárnej choroby ošípanýchna izemi Slovenskej republiky
má ministeľ pôdohospodárstva Slovenskej ľepubliky. Výkonom kontroly je poverený
hlavný veteľináľny lekár.

Hlavný veterinámy lekáľ splnomocňuje pracovníka náľodného centľa pľe tlmenie chorôb, aby
vypracoval a aktualizoval pohotovostný plán pľe prípad podozrenia a vyskýu
vezikuláľnej choroby ošípaných.

V prípade výskytu infekčnej choroby ľiadi náľodné centrum všetky činnosti v súlade
s

pokynmi hlavného veteľináľneho lekáľa.
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Miestne centľá pľe tlmenie choľôb sú zodpovedne za kontrolu vezikuláľnej choľoby ošípaných
(ohniská a obmedzenia) v rámci svojho regiónu.

1. Pľedbežnéopatrenia

1.1 Ohlásenie choľoby
Výskyt alebo podozrenie z výskytu vezikulárnej choľoby ošípanýchmusí byt' ohlásené bez
akéhokol'v ek zdržania Švpssn.
l.2 Postup vyšetľovania
Po pľijatíhlásenia výskytu alebo podozteniazvezikulámej choľoby ošípaných v hospodáľstve
s vnímavými zvieratami alebo na iných miestach, regionálna veteľináľna a potľavinová správa
musí okamžite zabezpečiťzačatie vyšetrovania, aby sa dokázal alebo r,ylúčilvýský choľoby
a aby sa podozrivý chov dostal pod stály veteľinárny dozor.
V čase, keď sa vyšetľovanie začne a v prípade, že klinicke priznaky svedčia na VCHo, musí
bý okamžite infoľmovanénáľodnécentrum pľe tlmenie chorôb, aby sa mohli uľobiťpľípravy
pre zvládnutie tejto choľoby, ak bude potvľdená, vľátane založenia miestneho centra pľe
tlmenie chorôb a skupiny odborníkov.
Poverený úľadnýveteľináľny lekár, vykonávajúci vyšetrovanie v chove s podozľením na
VCHO, musí mať so sebou vybavenie podl'a prílohy 7 a2 operačnéhomanuálu.
V pľípadechovu s veľkým množstvom zvierat môže byt' pľe potľeby vyšetľovania potrebné
nasadit' viac ako jedného veteľinárneho lekára azabezpečiťasistenciu technického peľsonálu.
Pri prvom podozrení z qýskytu je nevyhnutná účasťpracovníka ŠVUZvolen nu rub"rpečenie
správneho odbeľu a balenia vzoriek, s následným odoslaním do refeľenčnéholaboľatória
v SRN.
2. Epizootologické šetrenie
2.1 Naľiadenie opatľenípre pľemiestňovanie zvierat
okamŽite po príchode do podozriveho chovu musí poveľený úľadnýveterinárny lekar
majitel'ovi alebo jeho zástupcovi nariadiť nasledujúce opatľenia:
- všetky zvieratá vnímavých dľuhov v hospodárstve musia bý zatvorené vo svo-iich
priestoľoch, pľípadnepremiestnené na iné miesto, kde môžu byť izolovane,
- žiadne zvieratávnímavých druhov nesmú vstúpiť alebo opustiť hospodárstvo'
- žiadne zvieratá iných dľuhov nesmú vstúpit'alebo opustii hospodáistvo bez povolenia od
úľadnéhoveteľinárneho lekáľa,
- žiadne mäso alebo kusy tiel zvierat vnímavých dľuhov nesmú opustit'hospodáľstvo bez
povolenia od úradnéhoveterináľneho lekáľa,
- žiadne kľmivo pte zvieratá, vybavenia, predmety, mateiály alebo odpadky, schopné
prenášať víľusvezikulámej choľoby ošípaných, nesmú opustit' hospodáľstvo
bez
povolenia od úradnéhoveteľináľneho lekára,
- osoby smú vstúpiťalebo opustiť hospodáľstvo iba za podmienok stanovených úradným
veteľináľnym lekárom,
- vozidlá smú vojsť alebo opustit' hospodárstvo iba za podmienok stanovených úradným
veterinárnym lekárom a v zhode s podmienkami stanovenými na zamedzenie ľozšíľenia
ochorenia,

- pľi vchodoch

avýchodoch zbudov, vktorych sú umiestnené vnímavézvieratá, sú
zabezpečenévhodné spôsoby dezinfekcie za použitia dezinfekčnéhoprostriedku
úľaĺlne
schváleného pľoti vírusu vezikulárnej choroby ošípaných.

22

Yýrazne oznámenie o podozľeni na vezikuláľnu choľobu ošípanýchbude umiestnené na
každom vstupe do hospodárstva.
Ak je to považované za potľebnépľe zamedzenie ďalšieho rozšiľovania ochoľenia, zákaz
opúšťaniachovu môže bý rozšíľenýaj nanevnímavé zvieľďá.
Majiteľ musí bý' inštruovany, že aj keď úradný veteľináľny lekáľ vykoná úradnúinventúru
chovu z epizooto\ogických dôvodov (časť2'4), je povinný viesť evidenciu všetk.ých
vnímavých zvierat podľa kategóľií v hospodárstve a zoznam upresniť počtom zvieľat, ktoľé
uhynuli alebo sa infikovali od ostatných zvieľat v maštaliach. Zoznam sa pľavidelne upravuje
naľodením alebo uhynutim zvierat počas doby podozľenia. Infoľmácie na zozname musia byt'
na poŽiadanie predložené a pľi každej kontľole dozorných oľgánov môžu bý'skontrolované.
Uľgentné kontľoly sa |ikajú iba chovov, v ktoqfch je vyslovené podozrenie na VCHO. Ak
národné centrum pre tlmenie chorôb považuje za potrebné, mali by sa kontľoly ľozšíriť
aj na
iné hospodáľstva, ktoré sú v kontakte s hospodaľstvom v ktorom je vyslovené podozľenie na
VCHO a ktoľéby mohli bý'ohľozené v pľípadepotvrdenia choľoby.
opatľenia uvedené vyššiezostanú v platnosti, kým sa úľadnenevylúčipodozľenie na
vezikuláľnu choľobu ošípaných.
V pľípadepotľeby bude policajný zbor požiadaý o pomoc pľi uplatňovaní obmedzení.

2.2 Prvotné epizootologické šetrenie
Epizootologické šetrenie by malo bý vykonané za účelomzistenia:
- aia<y tľvania vezikuláľnej choľoby ošípanýchv chove pľed nahlásením podozľenia,
- možnéhopôvodu choľoby v chove a identifikácie iných chovov, kde sa môŽu nachádzať
vnímavézvieratá, ktoľésa mohli infikovať ztoho istého zdroja,
- pohybu zvierat, kadáverov' mäsa, áut, vybavenia, mateľiálov alebo ľudí,pľenášajúcich
víľusdo alebo z iných hospodáľstiev, v ktoqých sú zvieratá vnímavéna vezikuláľnu
chorobu ošípaných.

2.3 Rozšírenie obmedzení na premiestňovanie zvierat

Ak má úradný veterináľny lekáľ dôkaz o tom, že sa vezikuláľna choroba ošípanýchmohla
zav|iecť ziných chovov do podozľivého chovu, alebo Že vezikuláľna choľoba ošípaných
mohla byt' nejakym spôsobom zavlečená zpoďozrivého chovu na iné chovy, aj v týchto
ďalších chovoch musia byt' naľiadené opatrenia podľa časti 2.I, kým sa podozrenie na
vezikulárnu choľobu ošípaných v hospodáľstve úľadne nevylúči.

2.4 Klinické vyšetľenie
Pred klinickým vyšetrenímchovu si úľadnýveteľinárny lekár navlečie ochľanný odev a
zab ezpeči o sobnú dezinfekciu.

Uľadný veteľináľny lekáľ pľed vyšetrením musí sprac ovať zoznam (súpis) jednotlivých druhov
a kategóľií zvierat v hospodárstve - kance, pľasnice, chovné prasnice' jatočnéošípané,
odstavčatá a ciciaky, ďalej býky, kĺavy, ostatný dobytok, mlady dobytok, teľatá, ovce, kozy.
Načrtnutý plán chovu musí zahŕňaťbudovy v hospodárstve s označenímpočtu zvieľat
v kaŽdej kategóľii a v každom chove.
Je potrebné urobiť podľobné vyšetľenie všetkých zvierat s výskyom léziísvedčiacich na
vezikuláľnu chorobu ošípaných,ako aj iných príznakov choroby, vľátane horučky a ich
identifikáciu a zaznamenať miesto ich pobýu v chove.
Pľi vyšetľovanínôh zvierat alebo iných miest, kde je možnénájsť vezikuláľne lezie, je nutné
očistiťpľíslušnéoblasti, aby bolo možne vyšetrenie vykonať. Latky použiténa vyčistenie rán
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by nemali obsahovat'mydlo, deteľgent alebo dezinfekčný ľoztok, aby neovplyvnili pľítomnosť
vírusu vo vzoľkách uľčených na laboľatóľne vyšetrenie. Na čistenie by sa mala použit'čistá,
teplá voda a mäkká tkanina alebo špongia.
Upľednostňuje sa začat' kontľolu stáda v mieste hospodárstva, v ktoĺ1ých zvieratá sú podl'a
vyhlásenia majiteľa alebo jeho zástupcu zdravé, ponechajúc podozľivé zvierutá na koniec.
V pľípadeveľkých stád, hlavne ak je obmedzený počet pomocníkov, to nemusí byt možne
amôže by' nevyhnutné vyšetľiťnajpľv podozrivé zvierutá.
Pasúce sa zvieratá by mali byt' podľa možností vyšetľenéna mieste, kde sa zvyčajne
zďržiavajú za predpokladu, že ich pľesun by mohol ohľoziťiný dobytok.
V pľípadeťažkozvládnutel'ných zvierat môžu by' pre odbeľ vzoľiek a klinické vyšetrenie
pouŽité uspávacie látky, ľesp. sedatíva. U zvierat, ktoľé nie je možnéznehybniť pľe podanie
injekcie, bude potľebnélátku podať narkotizačnou pištoľou.

Vhodné trankvilizéry sú:
- Xylazin2%opre dobytok 0'5 ml na 100 kg i'm. pre ľahkúanestéziu alebo 1,0 ml na 100 kg
pľe hlbokú anestéziu,
' Azaperon 4Yo pre ošípané1-2 m| na 20 kg i.m. pre ľahkúanestéziu alebo 2-4 ml na 20 kg
pre hlbokú anestéziu.

Klinické príznaky vezikulárnej choroby ošípaných. ktoľésa môžu vyskytnúť, sú

:

inapetencia, malátnosť, krívanie spojené s nechut'ou k pohybu,
horučka (40 _ 47 oC),
nechutenstvo,
tvorba vezikul na rypáku, pyskoch' jazyku ahlavne lokalizované na koľunkovom okraji

papľčiekanapätkách,
kľívanie
úhyn veľmi zriedkavý

2.5 Post_mortem vyšetrenie

VCHO sa dajú ľahko pozoľovať bez potľeby otvárat'kadáveľ.
ktoré
uhynuli,
alebo
ktoľéboli zabite z diagnostických dôvodov, by mali byt'
!y:?ru!á,
Chaľakteristické lézie pre

dôkladne vyšetľené,avšak nie je potľebné otvárat, kadávery'

2.6 Odber vzoriek

- epitélie zvezikiú,
- tekutina zvezikiil,
- trus,
- kľv,
Detekcia pÔvodcu
subklinickú infekciu.

zo vzoľiek tľusu a

V

detekcia protilátok

vo vzoľkách kľvi odhal'uje

2.6.2 Epitélie (pľe izoláciu vírusu)

Vzorky epitélií,podľa možnostíčo najväčšie,najmenej však l g, alebo l
cmz,by mali
byt' odobľate zčeľstvootvoľených alebo neoivorerl_ých vezikúl. odobraté vzorky
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vložímedo transportného média - glyceľínfosfátového pufra s pH 7,2
transportuj eme do národného ľefeľenčnéholaboratória.

-

7,6

a

2.6.3 Tekutina z vezikúl (ore izolácill víľusu)
Tekutina zvezikÚ| by sa mala aspiľovať sterilnou stľiekačkoua ihlou na jedno
použitie au|ožiť do ľovnakého transpoľtnéhomédia ako epitélie.

2.6.4 Natívna krv (na detekciu víľusua oľotilátok)
Na požiadanie národného centľa pľe tlmenie chorôb alebo skupiny odborníkov sa

do

štandaľdných skúmaviek alebo hemosiek odoberie natívna kľv.

2.7 Ba|enie a odosielanie mateľiálu
Každá vzotka s tľanspoľtným médiom sa uloŽí do sklenenej nádoby a utesní kovovou zátkou
s gumeným tesnením. Ako ďalšie opatrenie sa okolo vrchnáka obtočívodotesná páska. Na
odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho povľchu nádoby sa táto potrie malým
mnoŽstvom dezinfekčnéhoľoztoku (vhodný je 0.2% roztok kyseliny citľónovej) a opláchne
čistou vodou. Nádoba sa potom označi druhom mateľiálu' dátumom a miestom odberu
a dľuhom, kategóľiou a identifikáciou zvieľat'a, ktorému bol mateľiáI odobľatý. Sklenená
nádoba sa potom zabali do mäkkéhomateľiálu auloŽi do kovovej nádoby, aby sa
minimalizovalo riziko rozbitĺa aúniku obsahu' Kovová nádoba musí bý uzavretá najlepšie
skľutkovacím vľchnákom s gumeným tesnením. Kovová nádoba je tíežoznač,ená.
Po dôkladnom zabalení sa vzoľky prevezú, najlepšie poslom' v kaŽdom pľípade však čo
najqýchlejšie do národného ľefeľenčnéholaboľatóľia. Laboratórium musí bý' oboznámené
s odoslaním diagnostických vzoľiek a informované o očakávanom čase, kedy by mali bý'
doručené,aby mohol byt pľipľavený ich príjem a testovanie. Počas prevozu by sa mali
chladiť, nie však mraziť. V laboľatóľiu sa vzoľky môŽu uskladňovať pri teplote 4oC, ale čo
najskôr by mali bý'vyšetrenéna VCHO.
Je dôležité, aby žiadanka na veteľinárne laboľatórne vyšetĺenie VCHO, obsahovala aj
anamnestické údaje o chove a pľípadneepizootologické údaje' ktoľésú k dispozícii, vľátane
(ak je to moŽné) aj pravdepodobného zdroja infekcie a dátumu zavlečenia.
NRL _ VU Zvolen môže vykonať diagnostické vyšetľenie nízkorizikových vzoľiek:
- krvné vzorky z chovov bez klinickýchpriznakov na seľologickévyšetrenie
- vzoľky určenéna virologické vyšetrenie - inaktivované pľi ich odbeľe v lyzačnom pufri
(RLT) a následne tľanspoľtované do laboľatóľia na vyšetľenie metódou real _ time RT

PCR

Takmer vŽdy pri pľimárnych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podľa zvéĺženiaskupiny
odborníkov), budú odoslané vzoľky do refeľenčnéholaboľatóriaEu, FLI v SRN pľe typizáciu
a genetické vyšetľenie vírusu. Výsledky týchto testov poskytnú hodnotné infoľmácie o vzťahu
medzi ohniskami a o tom, ktoý kmeň očkovacej látky by sa mal použiťv pľípade potreby
vakcinácie.
Ak majú by' vzoľky odoslané aj do FLI v SRN, balenie musí vyhovovat'pľotokolom pľe
transport biologického materiálu podľa univerzálnej poštovej konvencie a s požiadavkami
pľíslušnéhodopľavcu. Vzoľky musia bý' zabalené tak' ako bolo popísané vyššiepľe dopľavu
do náľodného referenčnéholaboratória - zabalené v mäkkom materiáli a umiestnené v pevnej
kartónovej, alebo drevenej kľabici. Vonkajší obal by mal bý zabalený do pevného papiera
azabezpeéený lepiacou páskou alebo zaviazaný (vhodné je pouŽiť pásku svyznačením
,,biologické riziko") s označením:
PATHOLOGICAL MATERIAL OF NO COMMERCIAL VALUE
REFERENC LABORATORY FOR FOOT AND MOUTH DISEASE
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FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUTE
FEDERAL RESEARCH INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH
BODDENBLICK 5a, 17493 GREIFSWALD - INSEL RIEMS
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PERISHABLE FRAGILE TO BE COLLECTED AT AIRPORT BY ADDRESSEE
KEEP AT 4"CENTIGRADE
2.8 Hlásenie náľodnému centľu pľe tlmenie choľôb
Po ukončenipredbeŽneho vyšetrovania, odobratí potrebných vzoriek azabezpečeníodoslania
vzoriek do náľodného ľefeľenčnéholaboratória, úradný veteľináľny lekár pľedtýmnežopustí
podozľivéhospodáľstvo vyplní pľedbeŽné hlásenie azašIe ho buď faxom, e-mailom, alebo
nahlási teleťonicky náľodnému centľu pre tlmenie choľôb' V každom prípade sa poverený
úľadnýveteľinárny lekáľ spojí s miestnym centľom pľe tlmenie chorôb, aby mohol dostať
inštrukcie, týkajúce sa ďalšieho postupu pľed opustením hospodárstva'

2.9 činnost'v období do obdľžania laboľatóľnych výsledkov
obmedzujúce opatľenia naľiadenépodl'a odseku 2.l zostanú v platnosti' aŽ kým nebude
úľadne vylúčenépodozrenie na VCHO.
Majiteľ, alebo zástupca majiteľa, musí by' informovaný, Že môže trvať aj niekoľko dni, než
budú známe qýsledky testov, ale že za ten čas môže súkľomnýveterináľny lekáľ navštíviť
chov a ošetriť choré zvieratáza predpokladu dodľžania pľísnych dezinfekčných pľavidiel.
Poveľený úradný veterinárny lekár pľed opustením chovu skontroluje, či majiteľ alebo jeho
zástupca poľozumeli opatľeniam, ktoľéboli naľiadenéna pľevádzku jeho chovu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoré sú potľebnépľe vstup oprávnených osôb do hospodáľstva
alebo jeho opustenie.
Zabezpečí sa bezpečná likvidácia kadáverov zvierat, ktoré uhynuli, alebo boli usmrtené pľe
diagnostické účely.Toto musí byt vykonané pod úľadnýmdozoľom a spôsobom, t<tôľy
zamedzí riziku ľozšíreniavírusu VCHO.
Ďalšie návštevy chovu v ľámci dozoľu budu zabezpečené po konzultácii s náľodným centrom

pľe tlmenie chorôb.

2.10 NegatÍvne výsledky

Ak sú výsledky testov

negatívne, nariadené opatľenia môŽu byt' okamžite zľušené.Je však
možne, že zostane podozrenie na qýskyt VCHO anazáklade toho bude prijaté rozhodnutie po
konzultácii s veterináľnym lekárom zodpovednýmzavyšetľovanie chovu anárodným centrom
pľe tlmenie chorôb ponechať dozot nad chovom a odobľat' ďalšie vzorky tkanív a kľvi na
vyšetrenie v národnom ľefeľenčnomlaboratóriu.

3. Potvľdenie pľítomnosti VCHo
3.1 Hlásenia
Do 24 hodín od úľadnéhopotvľdenia pľvéhoohniska VCHo Komisia EI] aostatné členské
štáty dostanú úľadnéhlásenie o vzniku choroby.

V tejto Íiízebude využiÍýsystém ADNS EÚ (systém pľe hlásenie chorôb zvierat
v súlade so smernicou Rady 82l894lEHS a rozhodnutím Komisie 2000/807/EHS.

EĺJ) a to
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Náľodné centrum pre tlmenie chorôb pripraví podklady pľe hlásenie, ktoré musí obsahovať
minimálne nasledovné podľobnosti:
dátum vzniku podozrenia na VCHo,
dátum potvľdenia výskytu VCHO,
metódy použitépľe potvľdenie choľoby,
miesto infikovaných chovov,
vzdia|enosť od najbližšíchchovov s vnímavými zvieratami,
počet vnímavých zvierat kaŽdého dľuhu a kategórie v danom chove,
počet vnímavých zvierat kaŽdého dľuhu a kategóľie, u ktorych bola potvľdená VCHo,
moľbidita choľoby.
Do 24 hodín od prvého výskytu bude podané hlásenie oIE.
Pľíslušné
národné a miestne poľnohospodáľske a veteľinárne organizácie budú takisto
upovedomené o skutočnosti, Že VCHo bola úradne potvrdená. Podľa potreby budú uľobené
vyhlásenia pre média.
Budú vyvesené zreteľnéoznamy, vyhlášky' že zvieratá v chove sú infikované chorobou

-

VCHO.

3.2 Ustanovenie miestneho centľa pre tlmenie choľôb, ktorého účast'ouje aj veteľináľny
inšpektor ochľany nĺierat
Akonáhle sa potvľdí Vyskyt VCHO' začne pracovat' miestne centrum pľe tlmenie chorôb
a vybaví sa všetkými potľebnými veteľináľnymi lekármi, technickými a administľatívnymi
zamestnancami, mateľiálom a vybavením, potľebným pre zvládnutie a eľadikáciu choroby čo
najqýchlej šíma naj účinnejšímspôsobom.
V centľe bude na zľeteľnom mieste vyvesená mapa uzemia pod dozorom s vyznačenim
umiestnenia všetkých chovov s vnímavými zvieratami v ochľannom pásme aj v pásme
dohľadu a označenímpočtu kusov zkaŽdeho druhu. Táto mapa bude každý deň
aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup tlmenia choroby' prípadne jej šíľeniedo iných
oblastí.
Vedúci miestneho centľa kažďý deň oboznámi pľacovníkov centra s dosiahnutými qýsledkami
a s pľípadnými pľoblémami,podobné hlásenie zašle aj na národnému centľu pľe tlmenie
choľôb.

3.3 Izolovanie infikovaných priestoľov
Pľiestory musia bý'izolovane, ažpokiaľnebudú zľušenépľijatéopatrenia.

3.4 Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených choľobou.
Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených chorobou sa stanoví na zétklade trhovej
hodnoty zvietat, mateľiálu a cien bezprostredne platných pred vznikom nákazy. Uradný
veterináľny lekáľ potvrdzuje východiskové údaje pľe qipočet pomoci, ako sú hlavne počty
a hmotnosť zabitých ošípaných, použitá metóda zabijania, spôsob spľacovania tiel, pouŽité
dezinfekčné prostriedky, spotreba elektrickej energie a vody, stľata pľíjmu v dôsledku
kaľanténnych ťažkostí($ 26 Naľiadenia komisie (EU) č.7O2l20I4).
3.5 Usmľtenie zvierat v infikovanom chove
Než sa usmrcovanie začne, úradný veteľináľny lekár a miestne centľum pre tlmenie choľôb sa
musia dohodnúť na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáveľov, vrátane možnosti ich odvozu
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na bezpečnúlikvidáciu v schválenomzariadení na spľacovanie mateľiálu kategórie 7

a2

(ďalej len,,schválene zariadenie") a pripľavia akčný plán usmľcovania podľa postupov
vypracovaných v ŠoPna usmrcovanie zvierat.

Pľi usmrcovaní zvietat a súvisiacich úkonoch sa musia dodržiavať požiadavky ustanovené v
článku 3 naľiadenia Rady (ES) č. 109912009 tak, že sa zvieľatá ušetria akejkoľvek bolesti,
stľachu alebo utľpenia, ktoľým Sa dá vyhnúť.Postup usmrcovania sa bude riadiť podľa
pokynov vypľacovaných v ŠoPna usmrcovanie zvierat a Doplnku č. 1 t< Šopna riešenie
neobvyklých, Wizoý ch situácií pľi depopulácii zv ier at.
Spôsob usmľcovania zyierat závisí od dľuhu, kategóľie a hmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zxierat. Prednostne sa uplatňujú nekrvavé metódy usmrtenia.
V pľípadepoužitia kľvaqých metód usmľtenia musí byt' zabezpečená taká manipulácia
s kľvou, ktoľá zabraňuje šíľeniuochoľenia.
Dopoľučenémetódy usmrtenia, pri ktorych sa postupuje podl'a

šop.

1. Pľi usmľcovaní malého množstva zvierat

sa môže pouŽit'smľtiaca injekcia napľ.
aplikáciou T61, ktoľúmusí aplikovať iba veteľináľny lekáľ (podľa zákona o lieku) po
zbavení vedomia zvieraťa,alebo po jeho znehybnení.

2.

Pri mladých zvieratátch ciciakoch cca do 5 kg Živej hmotnosti sa môže pouŽiť ako
alternatíva úder do hlavy spôsobujúci vážne poškodenie mozgu s následným
vykľvením na mieste, ak je to možne. Menšie ošípanéje možnéusmľcovať bez toho,
aby museli bý pľesunutéz miesta ich pobytu _ smrtiacou injekciou do srdca alebo v.
cava anteľioľ

3.

o
o
o

Pľi usmľcovaníväčšiehopočtu zlierat sa použijúibavybrate metódy zo schválených
metód na usmľcovanie zvierat ustanovených v pľíloheč.1 nariadenia Rady

Mechanická metóda omľáčenias následným usmľtenĺmelektrickým prúdom
Elektľická metóda v dvoch fázach
Plynová metóda _ s použitímCozvo vysokej koncentrácii najmen ej 80"Á

Pľi každom zásahu musĺ mat' mobilná jednotku vo výbave narkotizačnúpušku.
V prípade ľabiátnych zvierat, alebo neúspešnéhoomľáčenia zvierat je moŽné použit,
narkotizačnú pušku. Tá sa pouŽije za účelomdoomráčenia zvierat'a á
.1.t'o následného
usmľtenia elektrickým prúdom za učelom zachovania bezpečnosti členov mobilnej jednotky
a pomocného peľsonálu, alebo usmľtenia aplikáciou smľtiacej injekcie u naľkotizovaného

jedinca.

Spôsob usmľcovaniz nierat závisí od druhu, kategóľie a hmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia nĺierat, Všetky pouŽité metódy usmľcovania a postupy súúsiace
s usmrcovaním sa vykonajú podľa ŠoP.
Pri usmrcovanĺ smľtiacou injekciou sa dodľžiavajúpožiadavky ,že::
o aplikuje ju iba veterináľny lekár (podľ a zákona o lieku)
o zvieramusí bý' znehybnené.
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a

sa aplikuje

uzvletat, ktoré nevládzu chodiť' alebo majú inak znemoŽnený pohyb.

Pri usmrcovaní väčšiehopočtu zvierat sa pouŽije metóda, ktoľá nespôsobí poranenie mozgu
s moŽným výokom kľvi:

-

Elektrický pľúdaplikovaný od hlavy do tela v dvoch fá'zach -do hlavy/od hlavy

do tela

Ako náhľadná metóda (v pľípade poruchy omračovacieho zaľiadenia,Iežiace zviera):
- Smľtiaca injekcia
- Plynové metódy u cicakov do 5 kg telesnej hmotnosti

Mechanické omráčenie s následným usmľtením elektľickou metódou sa nevykonáva
ľutinne. Použije sa v prípadoch, kedy elektrické omľáčenie nebolo účinné.

Usmľtenie by malo by.t vykonané čo najýchlejšie, aby sa minimalizovalo riziko rozšírenia
víľusuSVD. Vzhl'adom na potenciál vysokého titľa víľusuby mali byt'v prvom ľade usmľtené
ošípanéa následne zvieratá, ktoré sa pľavdepodobne dostali do pľiameho, alebo nepľiameho
kontaktu s inťrkovanými j edincami.

V ľámci epizootologického vyšetrovania bude potľebné vyšetriť kadávery a urobiť odhad veku
lézií,ktoré sú prítomné a odobrať ďalšie vzorky tkanív a kľvi v čase usmrtenia. Inštrukcie
v takýchto prípadoch poskýne skupina odborníkov a náľodnécentľum pre tlmenie choľôb.
Zvlášť dôleŽité je, hlavne v počiatočnejfaze infekcie, ziskať čo najviac epizootologických
informácií.

Aby sa znižilo riziko kontaminácie zariadenia apľostľedia, hlavy a končatiny klinicky
postihnutých zvieľat musia byt po usmľtenípľed odvozom zakrýé plastovymi vrecami.
Kadávery

j

e potľebnépostľiekať dezinfekčným pľostľiedkom.

3.6 Likvidácia kadáveľov

na vysokú infekčnosťvCHo sa uprednostňuje zlikvidovať kadávery
v infikovanom hospodáľstve, ak je to možne zakopaním alebo spálením.
Rozmery jamy pre zakopanie 60 ošípaných, s 2 metrovou krycou vrstvou sú - dĺžka6m, šíľka
3m, hlbka 4m.
Aby sa zakopané kadávery nedvíhali kpovrchu' pľed zakopaním je potľebnérozrezať ich
bruchá, aby zo zaživacieho traktu a brušnej dutiny mohol uniknúť plyn.
Je potľebnézistiť, či zakopanie neznemožňuje charakter pôdneho typu, hlavne hladina
spodnej vody' blízkosťvodných tokov a iné enviľonmentálne a pľávne faktory. Ak zakopanie
nie je možné,jetľeba uvažovať s kľemáciou a zistiť prípadnéenvironmentálne pľoblémy.
Ak neexistuje iná možnosť ako odviezť kadávery z chovu na čo najbližšiemiesto, kde budú
zakopane, spálené, alebo spracované, manipulácia a transport musia bý' zvládnuté tak, aby sa
zabránilo ľozšíreniuvírusu VCHO.
Vzhľadom

Konkĺétne opatrenia:
a' pred odvozom musia bý kadávery postriekané dezinfekčným ľoztokom, účinnýmpľoti
vírusu VCHO,
b. vozidlápoužité pľe prevoz kadáveľov musia bý'utesnené' pľikľýéazapečatené,
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c.
d.
e.

každe vozidlo, vrŕÍanekabíny vodiča, vonkajších povrchov kolies musia byt dôkladné
očistenéa dezinfikované - tak po nakládke ako aj pred opustením infikovaného chovu,
voziď|á sa na ceste z inťlkovanéhochovu na miesto likvidácie nebudú zastavovat' a budú
dodržiavať schválenú pľepľavnútrasu, vyhnú sa prejazdu popri chovoch s vnímavými
zvieratami,
každe vozidlo musí bý' pľed odchodom zmiesta likvidácie Znovu dôkladne čistené
a dezinfikované.

3.7 Likvidácia materiálu
Akékol'vek mäso vnímavych dľuhov, kĺmivo, pomôcky, objekty a iné materiály, odpad
živočíšneho
pôvodu, ako aj všetko' čo môže byt' kontaminované amôže pľenášat' r,íľus
VCHO musí byt' likvidované alebo manipulované s ním podľa pokynov úľadneho
veteľinárneho lekáľa tak, aby bola zabezpečená likvidácia víľusu vezikulárnej choroby

ošípaných.
Pľedmety alebo materiály určenéna likvidovanie musia bý ohodnotené.
Mäso vnímaých zvierat znapadnutého hospodárstva, ktoľéboli usmftené v období medzi
pľavdepodobným vznikom ochoľenia a nariadením opatľení, bude vysledované a likvidované
pod úľadnýmdozorom tak, aby bolo nedošlo k ľozšíreniuvírusu vezikulárnej choľoby
ošípaných'

3.8 ĎaBie epizootologické vyšetľenie
Po potvrdení vezikulárnej choroby ošípaných budú vykonané ďalšie rozsiahle epizootologické
vyšetľenia, aby sa zabezpeči\i vhodné opatľenia vo všetkých ostatných hospodáľspáóh, v
ktor1ých zvieratá mohli byt' vystavené vírusu vezikuláľnej choroby ošípaných.Za toto
špecifickévyšetrovanie zodpovedá skupina odboľníkov.
Počas vyšetľenia musia by' vykonané všetky spätnévysledovania a sledovanie dopľedu
s cieľom zistiť doteľaz neidentifikovaný zdľoj infekcie a hospodáľstvo, kde hľozípľiamaälebo
nepľiama expozícia vírusom vezikuláľnej choľoby ošípaných. ohrozenie infekčným
materiálom pľenášaným návštevami nesmie byt' počas tohto vyšetrovania zanedbané áje
potrebné pľípadneaj opakovane odobrať vzotky kĺvi, aby sa potvľdil zdravotný stav stáďa,
o ktoľom existujú pochybnosti. Je nevyhnutné čo najýchlejšie odhalit'ľiziko vzniĹu ľozsiahlej
epizoócie, aby sa minimalizovalo možnérozšírenieinfekcie'

3.9 čistenie a dezinfekcia
Čistenie a dezinfekcia musia začaťhneď po utratení vnímavých zvierat a ich odstľánení
z hospodárstva. Pritom musia bý'splnené metodické postupy.
Uradný veteľináľny lekaľ naplánuje priebeh čistenia a dezinfekcie v infikovanom hospodárstve
a kontroluje všetky fázy týchto činností.
Pred začatímmusí by'uľobený záznam poškodení stavieb a zariad,enia, ktoľé bude čistenéa
dezinfikované. Tak sa identifikujú oblasti, ako sú popraskané podlahy a steny a pohyblivé
vybavenie, ktoľési budú vyŽadovať špeciálnu pozoľnost', a záľoveňtak vznikne inventarizácia
existujúcich poškoden i zariadenia.
okľem toho je potľebné skontrolovat' bezpečnost' elektľických ľozvodov, aby sa zamedzilo
vzniku nebezpečných situácií pouŽitím vody pľi čisteníchovu.
Ak je to možné,odtoky by mali byÍ' zatvorené, aby nedošlo k preniknutiu kontaminovaného
odpadu a potenciálne nebezpečnéhomateriálu do odpadového systému.
Cistenie a dezinfekc ia sa rcalizuj ú v dvoch fázach nasledovne :
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3.9.1 Pľedbežnéčistenie a dezinfekcia
Časti hospodáľstva' v ktoých sú chované vnímavézvierutá a iné časti hospodáľstva, ako sú
budovy alebo cesty, ktoľéby mohli bý' kontaminované pohybom zvierat alebo počas
zabijania alebo post moľtem vyšetľovania, musia byt' dezinťrkované dezinfekčným
pľostľiedkom, úradne schváleným pľoti vírusu vezikuláľnej choľobe ošípaných.
Tkanivá alebo kľv' ktoró kontaminujú pľiestory počas zabijania alebo post moľtem vyšetľenia
ahrubé znečistenie budov, ciest alebo zariadeni, sa bezpečne odstľánilia az|ikvidujú,
prednostne na rovnakom mieste, na ktorom sa likvidujú kadávery.
PouŽívaný dezinfekčný ľoztok musí na povrchu pôsobiť aspoň 24hodin.
3.9.2 Záverečnéčistenie a dezinfekcia
Mastnota a špina musia byt' odstľánené z celého povrchu s odmasťujúcouzložkou a umýé
studenou vodou.
Povrchy sa potom opäťdezinfikujú schváleným dezinfekčným ľoztokom.
Po siedmich dňoch všetky miesta musia bý opäťdezinťrkované, opláchnuté studenou vodou,
dezinťrkované schváleným dezinfekčným roztokom a opäť opláchnuté studenou vodou.
Hnoj a pouŽité stelivo musí bý umiestnené na jednej kope, dezinfikované schváleným
dezinfekčným prostľiedkom, pľikryté a po dobu 42 dní ponechané, aby sa zahrievali
pľirodzenou cestou (kompostovanie).
Kal sa uložínajmenej na 42 dni, prípadne dlhšie, ak sa považuje za vysoko kontaminovaný.
Dekontaminácia kalu môŽe byť zabezpečená pomocou hydroxidu sodného, ktorý zýši pH.
Kalové rybníky by sa nemali pľemiešavaťpočas 3 mesiacov.

K dezinfekčným ľoztokom účinnýmpľoti vezikulárnej chorobe ošípaných patľia:
- Viľkon |% (2 min. pôsobenie)

-

uhličitan sodný 4% (2 min. pôsobenie)
kyselina citľónová 0,2oÁ (2 min. pôsobenie)
kyselina sulfaminová0,2oÁ (5 min. pôsobenie)
kyselina o-fosfoľečĺá0,3oÁ (2 min. pôsobenie).
4Yo roztok uhličitanu vápenatého sa používaako všeobecný dezinfekčný prostriedok, napr' pre
sprejovanie.
Môže sa pouŽiť aj formalín (neobsahujúci viac neŽ34%o formaldehydu) v 10% koncentľácii.
Formaldehydové Vypary sa dajú vývoľiť- 1 liter foľmalínu do 660 gramov peľmangánu
draselného v kovovej, sklenenej alebo inej vhodnej nádobe s výškou minimálne 6x vyššou neŽ
trĺut<a formalínu' Tieto množstvá' ktoré pľodukujúfoľmaldehydovéqýpary na priestoľ 50 m3,
sú maximom pľe použitie jedného kontajneľa. Kontajner s permangánom dľaselným by sa mal
umiestniť na kovovú podloŽku, aby sa mohli zachytávať tekutiny' ktoľésa uvoľňujú počas
chemickej reakcie zmiešavania ľeagentov, pľiestor do vzdialenosti 1 m okolo kontajneľa by sa
mal vyčistiťod organického mateľiálu' ako sú slama alebo podstielka a2 m okolo kontajnera
by mali byt'voľné od horľavého materiálu. Budova by mala byt'uzamykateľná, vzduchotesná
a jeden pľacovníks respirátoľom vybaveným formaldehydovým filtrom by mal qfchlo pľidať
pľíslušnémnoŽstvo foľmalínu do nádob s peľmangánom draselným počínajúcnádobou
najďalej od vchodu. Dvere sa okamžite uzatvoria a plyn v miestnosti necháme pôsobiť 10
hodín.
Formaldehydové výpary sa môžu použiťaj v budovách, kde sa chovajú napadnuté zvieratá
alebo kde sa skladovali kadávery infikovanýchzvierat.
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Seno, slama a krmivo môžu byt dekontaminované sprejovaním povrchu foľmalínomalebo
jeho výpaľmi.

4. Vymedzenie ochľannéhopásma

a pásma dohl'adu

Pľíslušnáľegionálna veteľinárna a potľavinová spľáva vymedzí okolo ohniska vezikulárnej
choroby ošípanýchochľanné pásmo s polomerom najmenej 3 km a pásmo dohľaclu s
polomerom najmenej 10 km. Pľi územnom vymedzení týchto pásiem sa zoberú do úvahy
administratívne hľanice' príľodnéprekáŽky, možnosti veterináľneho dozoru a vedeckotechnické poznatky, ktoré umoŽnia pľedpovedat' pľavdepodobné ľozšíľenievírusu
vezikuláľnej choľoby ošípaných vzduchom alebo akýmikol'vek inými spôsobmi.

4.1 opatľenia v ochľannom pásme - najmenej 3 km

V ochľannom pásme budú naľiadené nasledujúce opatľenia:

1. vchovoch svnímavými zvieratami bude čo najskôr vykonané sčítaniestavov

2.
3.

-

(súpis
zvierat),
ak je možné,vnímavézvieratáustajnit'alebo iným spôsobom uzatvoriť,
všetky hospodáľstva budú pľavidelne kontľolovanéúľadnýmveteľinárnym lekáľom s
ciel'om:
objavenia neohláseného ohniska infekcie,
potvľdenia miesta a počtu vnímaých zvierat,

oboznámenia majiteľov o naľiadených opatreniach, pro$'laktických opatreniach

a symptómoch tohto ochoľenia a dôležitosti okamžitého hlásenia ochorenia,
odbeľu vzoriek kĺvi ďalebo mlieka' akto vyžaduje skupina odboľníkov,
4. pohyb a transpoľt vnímavých zvierat na veľejných alebo súkromných cestách bude
zakázaný,
5. presun vnímavých zvierat cez ochranné pásmo po hlavných cestách a že|ezničných
tratiach stanovených náľodným centľom pľe tlmenie choľôb bez zastavovania alebo
vykladania bude povolený,
6. počas pľvých 28 dní od vymedzenia ochľanného pásma vnímavézvieratá nesmú opustit'
hospodáľstva, v kto4ý ch sa zdržiav aju,
7. ýnimkou zvyššie uvedených opatľení je, že vnímavézvieratá môŽu bý' prepľavované
pľiamo na základe úradnéhopovolenia a dozoru k núdzovému zabitiu na bitúnok v rámci
pásma, alebo na bitúnok mimo pásmo, uľčenýRVPS, za predpokladu' že uradný
veteľinĺíľnylekár klinicky vyšetľil všetky vnímavézvieratá v chove a nezistil žiad'e
ptiznaky ochorenia na vezikulárnu choľobu ošípaných,
8 všetky presuny spojené s plemenitbou a pripúšťanímbudu zakázane,
9. umelá inseminácia nebude povolená najmenej počas prvých 28 dní po vymedzení
ochľannéhopásma, pokiaľ ju nevykonáva sám majiteľ zviáľat s použitímseĺnena' ktore
uŽ
je v hospodáľstve, alebo je dodané pľiamo z inseminačnej stanicô,
10. trhy, obchody, akcie alebo ine zhromaždenia vnímavých zvietat,
vrátane ich distľibúcie sú
zakázane,
11. lov (poľovnícky)je zakázaný.

-

4.2Trvanie opatľenív ochľannom pásme
opatľenia v ochľannom pásme sa musia dodržiavat'najmenej 28 dní od ukončenia usmftenia
všetký vnímavých zvierat v hospodárstve, odvozu kadáveľov a čistenia a dezinťekcre.
Pásmo
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Zostane súčasťoupásma dohľadu a bude podľobované kontľolám, kým opatrenia nebudú
Zľusene.

4.3 Sledovanie pľemiestňovania v ochrannom pásme

V celej Slovenskej ľepublike sa bude používaťsystém sledovania - CEHZ
4.4 Opatrenia v pásme dohloadu - najmenej

10

a

TRACES

km

V pásme dohľadu (surveillance) platia nasledujúce opatrenia:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

v chovoch s vnímavými zvieratami bude čo najskôr vykonané sčítaniestavov,
pohyb a transpoľt vnímavých zvierat na veľejných alebo súkľomnýchcestách bude
zakázaný, pokiaľ ta\ito pľesun nie je potľebný na ich prevoz na pastviny abol povolený

RVPS,

pľesun vnímavých zvierat cez pásmo dohľadu bude podliehať povoleniu

RVPS,

prepľava vnímavých zvietat cez pásmo dohľadu, po hlavných cestách a Železničných
tratiach stanovených náľodným centrom pre tlmenie choľôb bez zastavovania alebo
vykladania bude povolenábez potľeby predchádzajúceho špeciálneho schvaľovania,
vozid|á azariadenla použiténa prepľavu vnímavých zvierat alebo mateľiálu, ktoý sa
mohol kontaminovať a ktory bol pouŽitý v pásme dohľadu nesmie opustiť toto pásmo bez
preďchádzajúceho čistenia a dezinfekcie podľa postupov uľčenýchRVPS,
akýkoľvek úhyn, alebo choľoba vnímavých zvierat v chove v pásme budú hlásené na
RVPS, aby mohlo bý'vykonané vyšetrovanie prípadnéhovýskýu VCHO,
počas prvých 28 dní od vymedzenia pásma dohl'adu vnímavé zvieratá nesmú opustiť
pásmo dohl'adu,
v období po vymedzení pásma môžu bý' vnímave zvieratá preváŽaĺécez pásmo iba pre
potľeby tľansportu pod úradným dozorom a na základe úľadnéhodozoru _ pľiamo na
bitúnok pľe naliehave zabitie, za pľedpok|adu, že úradný veteľinámy lekaľ vyšetril všetky
vnímavézvieratá a nenašiel žiadne priznaky qýskytu choľoby'
všetky pľesuny spojené s plemenitbou a pripúšt'anímbudu zakázané; tľhy, obchody, akcie
alebo iné zhľomažďovanie vnímaých zvietat, vrátane ich distľibúcie budú zakázane; lov
(poľovnícky) bude zakázaý .

4.5 Tľvanie opatľenív pásme dohl'adu
opatľenia v pásme trvajú minimálne po dobu pľých 28 dnÍ od ukončenia usmrtenia všetkých
vnímaqých zvierat v hospodáľstve' odvozu kadáveľov a čistenia a dezinfekcie.

Keď sa opatľenia zľušia, tie isté osoby a organizácie, ktoľé boli upovedomené pľi potvrdení
vyskytu choľoby a pľi nariadení opatrení budú upovedomené o ich zrušení.

4.6 Sledovanie premiestňovania

V celej Slovenskej republike
4.7 Zariadenie

v

pásme dohl'adu

sa bude pouŽivať systém sledovania _

a vybavenie je uvedené v

4.8 Ďalšie pozoľovanie (suľveillance)

CEHZ

a

TRACES.

Prílohe 9 národného pohotovostného plánu

Ak existuje dostatok dôkazov

o tom, že choľoba mohla byt'prenesená do chovu s potvľdeným
výskytom infekcie ziných chovov (a to akýmkoľvek spôsobom), tieto ďalšie chovy budú dané
pod úradný ďozor a budú nariadené pľíslušnéopatrenia.
Pohyb vnímavých zyierat mimo takéhoto hospodárstva môže bý povolený iba pľe núdzové
zabitie pod úradným dozorom po 28-dňovom období, po klinickom vyšetľenĺúľadným
veteľinárnym lekáľom, ktoré potvľdí, že vnímavézvieratá nemajú príznaky vezikulárnej
choľoby ošípaných.
Ak existuje dostatok dôkazov o tom, Že choľoba mohla byt' prenes ená z chovu s potvrdeným
vyskytom infekcie do iných chovov, a to akýmkol'vek spôsobom, tieto ďalšie chovy budú
umiestnené pod úradný dozor a budú naľiadené pľíslušnéopatrenia.
Pohyb vnímavých zvierut mimo takéhoto hospodáľstva môŽe byt povolený iba pľe núdzové
zabitie pod úradným dozoľom po 28-dňovom období' po klinickom vyšetreníúľadným
veterinárnym lekáľom' ktoré potvľdí, že vnímave zvieratá nemajú ptíznaky vezikulárnej
choroby ošípaných.
Vykonané budú aj návštevy zoologických záhrad a parkov v ľámci ochľanného pásma za
účelominšpekcie vnímavých dľuhov' Takéto návštevy by mali bý' vykonané v spolupráci s
príslušnýmizamestnancamt Zoo, resp. súkľomnýmveterinárnym lekáľom , pretože niektoľé
zv ier atá budú pred vyšetrením vy žadov at' podanie sedatív.

5

Repopulácia infikovaných chovov

obnovu chovu povolí príslušný orgán po tom, ako úľadnýveterinárny lekáľ overí inšpekciou,
Že čistenie a dezinfekcia chovu bola prevedená v zmysle platnej legislatívy $ 16 NV
30812003.

a) Repopulácia sa môže zač,aťnajskôr po štyroch týždňov od prvej kompletne vykonanej
dezinfekcii miest, a to podľa bodu 10 písm. c).
b) Pri opätovnom ustajnení ošípanýchsa beľie do úvahy typ chovu uskutočňovaný v
pľíslušnomchove a ľepopulácia musí byt'v súlade s týmito ustanoveniami:

1.

Ak ide o

chov pod otvoľeným nebom, ľepopulácia sa začina ustajnením uľčitého

obmedzeného počtu kontrolných indikátoľových odstavčiat, ktoré reagovali negatívne pri
kontrole pľítomnosti pľotilátok proti víľusuvezikulárnej choľoby ošípaných.Kontrolné
indikátoľové odstavčatá sú ľozdelené podľa poŽiadaviek príslušnéhooľganu vo všetkých
častiach infikovaného chovu a za28 dní po iclr umiestnení dó chovu sa u nich vykoná
tlĺniôte

vyšetľenie a odber vzoľiek na séľologickévyšetľenie.

Ak kontľolné odstavčatá nevykazujú klinické príznaky vezikuláľnej choľoby ošípaných,ani

nedošlo k vývoľeniu protilátok pľoti vĺľusuvezikuláľnej choroby ošípaných, môže
sa vykonat'
kompletná ľepopulácia.

2. U

všetkých ostatných foriem chovu sa repopulácia vykoná buď podl'a opatľení

ustanovených v bode 1' alebo
úplnou ľepopuláciou pod podmienkou, že:

2.l ošípanésú do chovu prepľavenépočas 8 dní a pochádzaju z chovu leŽiaceho mimo pásma

obmedzenia z dôvodu vezikulárnej choľoby ošípaných a sú séľonegatívne,
2.2 žiadne z ošípanýchnemôŽu počas 60{ich dní od príchodu po't.an;i.t' ošípaných
opustiť
chov,
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2.3 ľepopulované stádo sa vyšetľuje klinicky a séľologicky v súlade s požiadavkami určenými
príslušnýmoľgánom. Toto vyšetrenie môže bý'vykonané najskôľ za28 dni po repopulácii.

6 Vezikulárna choľoba ošípanýchna bitúnku
6.1 Podozrenie z výskytu choľoby na bitúnku
Podozrenie z výskýu vezikulárnej choľoby ošípanýchna bitúnku môže vzniknúťna záklaďe
qýsledkov vyšetrenia pred zabitim alebo post mortem.
V obidvoch pľípadoch budú opatľenia na obmedzenie pohybu a spustenie vyšetľovania
podobné postupom uvedeným v častiach 2 a 3, pojednávajúcim o podozrení na qýský
choroby v chovoch vnímaých dľuhov zvierut.
Konkľétnenariadené obmedzuj úce opatľenia:
1. zabíjanie zvleratbude zastavené,
2. živézvierutá v ohľadách nebudú vypúšťanéa neumoŽní sa im opustenie bitúnku,
3. žiadne zvlera nebude prisunuté na bitúnok,
4. žiadne kadáveľy ani mäso nesmú opustiť bitúnok,
5. Žiaden materiál alebo odpad, ktoý by mohol pľenášaťvíľusvezikulárnej choroby
ošípaných, nesmie opustiť bitúnok,
6. osoby smú vstúpiťalebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom RVPS,
7. voziďIá smú vstúpiťalebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom RVPS,
8. vyšetľenie by malo viesť k dôkazu alebo k vylúčeniuprítomnosti vezikulámej choroby
ošípaných,
9. vyšetrenie bude zahŕňať klinickú prehliadku vnímavých zvierat na vylúčeniechoroby,
zvláštna pozoľnosť bude venovanápodozrivým zvieratám alebo skupinám, vyšetľeniu post
moľtem a podľa potľeby budú vykonané aj odbery tkaniva a kľvi pre vyšetrenie
v ľefeľenčnomlaboratóriu,
10. ak je to potľebnépre diagnostické účely,vyšetrenézvieratásazabiju,
11. súčasnesvyšetrením na bitúnku, bude vykonané vyšetrenie vchove, odkiaľ podozrivé
zviera, alebo zvieratá pochádzaji, aby sa rozhodlo, či existujú ďalšie ďôkazy, ktoľéby
nasvedčovali na pľítomnosťchoľoby'
12. v tom čase sa zhromaždia aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu vnímavých
zvlerat z a do hospodárstva spolu s ďalšími informáciami, ktoľémôžu pomôcť pľi tlmení
choroby v prípade potvľdenia jej výskýu.

6.2 Potvrdenie vezikulárnej chorotly ošípaných
Keď je na bitúnku potvľdená vezikulárna choľoba ošípaných, RVPS zabezpečí, aby
1 všetky vnímavézvleratá na bitúnku boli bez odkladu utľatené,
2 kadávery zvierat a vnútoľnostípostihnutých alebo kontaminovaných zvierat boli
vysledované, ak boli už zbitúnku odstľánené, aby boli zlikvidované pod úradným
dozorom tak, aby nedošlo k ľozšíľeniuvezikulárnej choľoby ošípaných,
3 čistenie a dezinfekcia budov a zariadenia, zahÍiajuceho vozidlá, ktoré pľiviezli infikované
zvieratá, bolo vykonané podľa inštľukciístanovených RVPS a pod dozoľom úľadného
veteľináľneho lekáľa'
4 všetky vnímavézvieratáprevážané vozidlami, ktoqými sa pľepľavovali inťrkované zvieratá
boli vyhl'adané a umiestnené pod úradný dozot,
5 aby bolo vykonané epizootologické vyšetrenie,

35

6

na bitúnok nesmú vstúpiťžiadne zvieratá určenéna zabitie minimálne do 24 hodín od
ukončenia čistenia a dezinfekcie.
Ak si to epizootologický náIezvyžiada, vnímavézvieraÍá vhospodáľstve odkiaľ pochádzajil
infikované zvieratá budú tiež utratené.

7. Vezikuláľna choľoba ošípanýchu zvierat v tranzite

7.| Podozľenie z výskytu ochorenia

Ak sa zistí poďozrenie na vezikuláľnu chorobu ošípanýchu zvierat v

tranzite, celá zásielka
bude pľevezená na uľčenéhospodáľstvo, kde sa nenachádzajú vnímavézvieratá, alebĺl na
miesto pôvodu podozľivých zvierat, kde zostanú aŽ do vylúčeniapodozľenia na chorobu.
opatľenia sa vykonávajú ako v pľípadechovu s podozrením na výskyt VCHO.
Prehliadka a epizootologické vyšetrenie budú sústľedenéna hospodáľstvo, odkiaľ pochádzajtl
podozľivé zvieratátak, ako v prípade podozrenia na bitúnku alebo na trhu.
7

.2

P

otvrdenie vezikuláľnej choľoby ošípaných

Ak

sa potvrdí vezikulárna choroba ošípaných u zásielky zvierat, ktoľéboli prepľavované
v čase vyslovenia podozrenia na výskyt infekcie, všetky zvieratázásielky budú zlikvidované'
Ak si to vyžiada vysledok epizootologického vyšetľovania, vnímavézvieratá z hospodárstva,
ktoľéj e zdĺoj om inťrkovaný ch zvierat, budú zlikvidované.
ostatné nariadené opatľenia budú vo všeobecnosti rovnaké ako v pľípade výskytu infekcie

v chove.
Podobné oparenia budú nariadené v pľípade výskýu vezikulárnej choroby ošípaných alebo
podozrenia ztejto infekcie na hĺaničnejinšpekčnej stanici.

8. Informácie a údaje
8.1 Skupina odboľníkov zhromažďuje všetky infoľmácie o epizootologickom šetľení
a poskytuje ich:

-

miestnemu centľu pre tlmenie chorôb,

-

náľodnému centľu pľe tlmenie chrôb,

-

Komisii,

-

ostatným členským štátom.

V pľípade,že kontrolné pásma

zasahujú na územie iného členskéhoštátu, národné centrum
informuje o výskyte choľoby kompetentnú autoritu prísklušnéhočlenskéhoštátu.

8.2 Informácie aúdaje na miestnej úrovni zhromažďuje a vyhodnocuje každý tím v miestom
centre pľe tlmenie choľôb podľa úloh a správy sa pľedkladajú vedúcemu miestneho
centra. Zaprípravu infoľmácií pre médiá a veľejnosť zodpovedá koordinačný tim.
8.3 Po schválení infoľmácií vedúcim miestneho centra sa informácie a údaje distľibuujú
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pľíslušnýmoľgánom a veľejnosti. Vedúci miestneho centľa je zodpovedný za denne
správy zasielané do náľodného centľa o novom vývoji v infikovanej oblasti.

10.

Kontľola vel'kého počtu ohnísk vyskytujúcich sa v kľátkej časovej dobe

Beľúcdo úvahy ľeálnu moŽnosť výskýu veľkého počtu ohnísk v ľámci kľátkej doby
a spôsobených viaceými antigeneticky odlišnými sérotypmi sa vyuŽijú zdroje' potrebné na
kontrolu nasledovne:

K dispozícii je 40 miestnych centier s vybavením (Príloha č. 9) i peľsonálom. Hlavný
veteľináľny lekár je podľa $ 6 zákona č' 3912007 Z.z. oprávnený v naliehaých
prípadoch pľiamo riadiť kaŽdého veteľinámeho lekára, ktoý vykonáva odborné

veterinárne činnosti nauzemí SR, nariadit'núdzové opatľenia, ako aj riadiť
zamestnancov orgánov veľejnej spľávy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na
kontrolu alebo eľadikáciu choroby zvietat. Nasadenie a koordináciu pľacovníkov do
iných ľegionov/okľesov bude ľiadiťnáľodné centrum. Týmto je zabezpečená ľeálna
možnosť okamžite nasadiť pracovníkov týchto 40 miestnych centier na kontľolu
a eľadikáciu vezikulárnej choroby ošípanýchv ktorejkoľvek časti SR. Uvedení pracovníci
sú schopní
do niekoľkých hodín pricestovať na pomoc pľíslušnejRVPS.

Mapa ukazujúca územie, ktoľépokľývajú miestne centrá pre tlmenie chorôb (Pľílohač.2).
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RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8,

Riaditel.BA@svps.sk
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Bratĺslava - 42, tel.:

02

64461209,

RVPS Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec, tel.: 02 45926213, Riaditel.SC@svps.sk

Bvps ounaisra stre*, obchodná

Riaditel.DS@svps.sk

789t3, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031 5524870,

RVPS Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta, tel.: 031 7807109, Riaditel.GA@svps.sK
RVPS Trnava , Zavarská 11, 918 21 Trnava 1 tel.: o33 5501447, Riaditel.TT@svps.sk
'

W,Čáčovská3o5,9o5o1SenicanadMyjavou,tel.:o346512881,
Riaditel.SE@svps.sk
RVPS Komárno, Štúrova5,945 01 Komárno, tel.: o357731235, Riaditel'KN@svps.sk

W,Komjatická65,94o89NovéZámky,tel.:o356428311,
Riaditel.NZ@svps.sk
RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, g34 03 Levice, tel.: 036 6312352, Rĺaditel.LV@svps.sk
RVPS Nitľa, Akademická 1,949 80 Nitra 1, tel.: o37 6536202, Riaditel.NR@svps.sk

ul Dr. P. Adámiho 17, 955 o1
EYl9-Igp9ľča!y,
Riaditel.TO@svps.sk

Topol'čany, tel.: o38 5326068,

RVPS Šaľa,Školská 5,g27 00 Šaľa,tel.: 03'| 77o2170,7715177 Riaditel.SA@svps.sk

W,Tajovského235t7,915o1NovéMestoA/áh.,tel.:0327712546,
Riaditel.NM@svps.sk
RVPS Trenčín,Súdna 22,911 01 Trenčín,tel.: o32 6522123, Rĺaditel'TNĺosvos.sk
RVPS Prievidza, Mariánska 6,97101 Prievidza, tel.: 046 5423oo9, Riaditel.PD

sk

RVPS Púchov, Moravská 1343t29,02o 01 Púchov, tel.: o42 4641315, Riaditel.PU@svps'sk

@,ul.SNP612ĺ12o,965o1ŽiarnadHronom,tel.:O456732737,
Riadĺtel.ZH@svps.sk
RVPS Zvolen, Nám. sNP 50, 960 01 Zvolen, tel.: 045 5203999, Riadĺtel

sk
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RVPS Vel'kÝ Krtíš,osloboditel'ov 33,990 01 Vel'ký Krtíš,tel.: 047
Riaditel.VK@svps,sk

4812921,

RVPS Lučenec, Ulica mieru 2,984 01 Lučenec , tel''' 047 4322431, Riaditel.LC@svps.sk

RVPS Rimavská Sobota, Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota, tel': 047
Riaditel.RSĺosvos.sk

RVPS Banská Bvstrica, Rudlovská cesta 6, 975 90 Banská Bystrica
Riaditel.BB@svps.sk

5631410,

1, tel.: 048 4125602,

RVPS Martin,Záturčianska 1,036 80 Martin, tel.: 043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk

RVPS LiptovskÝ MikuIáš, Kollárova 2, o31 01 Liptovský MikuláŠ, tel.: 044 5523814,
Riaditel.LM@svps.sk

RVPS Žilina, Jedl'ová 44,

o1O 04 Žilina 4, tel.: o41 7631235' Riaditel.ZA@svps.sk

RVPS čadca, Horná 2483, pošt. pr. 45, o22 01 Čadca, tel.: o41

4322277,

RVPS DoInÝ Kubĺn, Pelhŕimovská 205517,026 0't Dolný Kubín, tel.: 043

5864935,

Riaditel.CA@svps.sk
Sekretariat.

D

K@svps. sk

RVPS RoŽňava , Južná 43, 048 01 RoŽňava, tel.: o58 7323182, Riaditel.RV@svps'sk

RVPS Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 SpiŠská Nová Ves, tel.: 053 4813202,
Riaditel.SNĺ@svos.sk

RVPS

Košice_mesto, Hlinkova
Riaditel.KE@svps.sk

RVPS Košice_o

Riaditel.KS@svps.sk

1lc, 040 01 Košice - mesto, tel.: 055

Kukučĺnova24, 040

01 Košice -

6325623,

okolie, tel.: 055 6223507,

RVPS Trebišov, Bottova 2, 075 01 TrebiŠov, tel.: 056 6722748, Riaditel.TV@svps.sk

RVPS Michalovce, Sama Chalupku 22,071 01
Riaditel.Ml@svps.sk

Michalovce, tel.:

056

6425001,

RVPS Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad, tel.: 052 7723085, Riaditel.PP@svps'sk

RVPS Stará Ľubovňa, Levočská 41338, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.. o52
Riaditel.SLĺosvos.sk

4321182,

RVPS Prešov, Levočská 112,080 01 Prešov 1, tel.: 051 7493650, Riaditel.Po@svps.sk
RVPS Vranov nad Topl'ou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topl'ou, tel.: 057 4423064
Riaditel.VT@svps.sk

RVPS Bardeiov, Stôcklova 34, 085 01 Bardejov, tel.: o54 4722115, Riaditel.BJ@svps.sk
RVPS Svidnĺk, ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, tel.: 054 7522987, Riaditel.SK@svps.sk
RVPS Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk
okrem ustanovení zákonaNR SR č.3912007 Z.z. o veteľinárnej starostlivosti v súvislosti
s podozľením' potvľdením, kontľolou a eradikáciou nákaz NCHolsú v právnom poľiadku
Slovenskej ľepubliky platné ďalšie všeobecne záväzne právne predpisy, nazáklade ktoqfch
budú konat'aj iné orgány štátnej správy, verejnej spľávy i samosprávy.
ZákonNR SR č.38712002 Z. z. o ľiadeníštátu v Wízoých situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v platnom zneni, ktorý ukladá o.i. zrlaďovanie kľízovýchštábov pri
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obvodných úradoch pľe pľípad vzniku a ľiešenia kľízových lnidzovýcV situácií, ktoými sú aj
nákazy zvleĺat.
ZákonNR SR č. I79l201I Z. z. o hospodáľskej mobilizácii a o Zmene a doplnení zákonač.
38712002 Z. z. o riadení štátu v kľízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v zneni neskorších predpisov. V $ 5 písm. k) je jedným z opatrení hospodaľskej mobiliz ácie aj
organizácia veterinarnej staľostlivosti. Týmto ustanovením je daný legislatívny rámec kontroly
v pľípade možnéhozámeľného uvoľnenia vírusu vezikulárnej choľoby ošípaných v pľípade
ohrozenia bezpečnosti štátu.

Príloha č. 1 operačného manuálu
Zoznam vecí v pohotovostnom kufri
3 pľacovné súpľavy _ skafandľejednoľázové,
3 protichemické gumové obleky skafandre,
3 páry gumových ľukavíc so zdľsneným povľchom,
3 páry gumových čiŽiem,
3 gumové zástery,
3 páry ponoŽiek,
3 uteráky amyd|á,
1 balenie dezinfekčného pľostľiedku účinnéhona pôvodcu ochorenia
3 vľeckovésvietidlá na batérie,
3 veľkésilné igelitové vľecia,
5 tabulí s nápisom '' VEZIKUrÁnNa CHORoBA oŠÍpaNÝCH-VSTUP ZAKÁZANÝ !!!

''

Pľíloha č.2 operačnéhomanuálu
Zoznam vecí v pohotovostnej taške
3 chiľuľgicképinzety,
3 nožnice zallnuté,
10 ks ihiel na odber kľvi, hemosky pľe HD a ošípané,
15 ks sterilných skúmaviek na odbeľ vzoriek so štítkami azéúkami,
1 balenie dezinfekčného prostriedku účinnéhona pôvodcu ochoľenia
5 fliaš aa 100g lúhu sodného (IltraoH),
3 páry gumových rukavíc so zdľsneným povľchom a l0 ks jednorázoých ľukavíc,
10 igelitových sáčkov na vzorky orgánov, 50 ks mikľoténovýcha papieľových sáčkov,
2 mäsiarskenože,
l plechová krabica na odoslanie vzoľiek apaplerovávata,
l vľeckovésvietidlo na baterie,
15 teplomerov,
1 kopýný nôž obojstľanný,
1 lepiaca páska voduvzdorná,
1 kotúčsamolepiacich štítkov,
baliaci materiál,
poznámka: glyceľínfosflítový pufer zabezpečínárodné referenčné laboratórium pľe VCHo
tesne pred odbeľom biologického mateľiálu.

Pľíloha č.7.
Slovenská republika

Pohotovostný plán pre vakcináciu.
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Núdzová vakcinácia proti vezikuláľnej choľobe ošípaných
Zákaz vakcinácie
Vakcinácia pľoti vezikuláľnej choľobe ošípanychje vo všeobecnosti zakénaná.
Núdzová vakcinácia vo výnimočných situáciách
Napriek zákazu môže byt vo qýnimočných situáciách schválene ntdzová vakcinácia v oblasti
rozšírenia infekcie, kde bola potvrdená vezikuláľna choľoba ošípaných aaklltozí vymknutie
sa choroby spod kontroly aj za dodrŽania najprísnejšíchopatľení.
Vpľípade, že ľegionálna veteľinárna apotľavinová správa chce vykonávať núdzovú
vakcinačnú kampaň, návrh vo forme akčnéhoplánu bude postúpený náľodnému centľu pľe
tlmenie choľôb.
Plán, ktory pripľaví miestne centrum pľe tlmenie choľôb spolu so skupinou odboľníkov, by
mal obsahovať tieto infoľmácie:
o popis choroby, ktorá vyvolala podanie tohto návrhu'
o faktory, ktoľévedú k potľebe schválenia núdzovej vakcinácie, medzi iným: možnosť
plošného ľozšíreniainfekcie exponovanými zvieratami, postihnutie veľkéhopočtu zvierat,
vysoká hustota populácie vnímavých dľuhov, nejasný pôvod choľoby, rychlo sa zvyšujúci
počet noqých zdľojov infekcie, rychle šírenie infekcie v populácii vnímavých zvierat a do
ďalších geografických oblastí'
o veľkosť oblasti, v ktorej sa navrhuje vykonať ntdzovávakcinácia, bude určená nazáklade
dohovoľu medzi hlavným veteľináľnym lekáľom, náľodným centľom a skupinou
odborníkov ana základe podľobných znalostí ľizikovej oblasti, ohĺozenej ďalším
ľozšíľením
choroby'
o počet jednotlivých dľuhov a vek vnímavých zvierat, ktoľébudú vakcinované,
. subtyPY očkovacej látky, ktoré budú pouŽité,
o trvanie vakcinačnej kampane,
. systém použivaý na identifikáciu a registľáciu vakcinovanýchzvierat,
o opatľenia, ktoré budú nariadené na obmedzenie pohybu zvierata výľobkov ŽP.
Za pľedpokladu schválenia núdzovej vakcinácie bude v miestnom centľe pre tlmenie chorôb
zrladený vakcinačný tím a vakcinačné centľum.
Rozhodnutie realizovať povinnú vakcináciu dosiahne príslušnéhostupňa miestnej publicity
a budú prijaté opatrenia, zabezpečujúcebezodkladné uskutočnenie kampane.
Geogľafická oblasť, kde sa bude vakcinácia vykonávať, bude jasne definovaná, hľanicami
budú $'zické pľvky ako sú cesty, železnice, ľieky alebo iné priľodzenéhranice a bude
vypľacovaný úplny zoznam všetkých chovov s vnímavými zvieratami pre navľhovanúoblasť
povinnej vakcinácie. Miesta všet\ých chovov s vnímaými zvieratami, určenými pľe
vakcináciu, budú vyznačenéna mape alebo mapách príslušných mierok s vyznačením
pribliŽného počtu zvierut v každom chove.
Ďalšíveteľináľni lekáľi' technickí a administratívni zamestnanci budú pridelení vakcinačnému
centľu, aby bol zabezpečenÝ plynulý pľiebeh bez narušenia činnosti miestneho centľa pre
tlmenie chorôb' Cieľom bude ukončiťvakcináciu v uľčenejoblasti do 7 pracovných dní.
Vakcinačnécentrum bude medzi iným vybavené aj:
o dostatočným mnoŽstvom očkovacej látky pre zabezpečenie kampane,
o pľíslušnýmizaľiadeniami pre transpoľt a uskladnenie očkovacej látky,
o vybavením pľe sterilizáciu pomôcok napríklad viacdávkoých stľiekačiek,
o odpadovými nádobami pre použite pomôcky na vakcináciu, prázdne fl'aše od očkovacích
látok a ďalší rizikoý odpad,
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.
.
o
o
o

ochĺannými odevmi pľe vakcinačný tím'
dezinfekčnými pľostriedkami a vedľami, kefami a špongiami pľe osobnú dezinfekciu
vakcinačného tímu'
zariadením na fixáciu zvieratpočas vakcinácie,

dostatočným množstvom očíslovanýchušných značiek s vel'kosťou a tvarom
vyhovujúcim pre identifikáciu všetkých dľuhov zvierat, ktoĺémajú byt identifikované
kliešťami na aplikáciu týchto značiek,
dostatočnou zásobou foľmulárov, ktoré sa budú vypĺĺaťpočas núdzovej vakcinácie.
a

Riadenie núdzovej vakcinácie
Vakcinačný tím pozostávaz veteľináľneho lekáľa a technického asistenta.
Každý tím bude každodenne zásobovaný nasledujúcim mateľiál om a zariadením:
o očkovacou látkou na denné pouŽitie,
o sadou viacdávkových striekačiek s náhľadnými dielmi, remeňom a puzdrom,
o malým steľilizátoľom na viacdávkové striekačky'
o jednoľázovými stľiekačkami a ihlami,
o nádobami na použitéjednorázové stľiekačky a potreby , prázdne obaly a iný odpad,
. záchylným zariadením,
o potľebným množstvom foľmuláľov.

Administratívni pľacovníci centra dohodnú pre vakcinačný tím stretnutia s chovateľmi a pľi
tom poŽiadajú o potrebnú pomoc pri vakcinácii, fixácii zvierat a o ďalšiu pomoc' ktoľá bude
potrebná azistia podrobnosti o aktuálnych počtoch zvieľat v danom chove. Návštevy za
účelomvakcinácie bez predchádzajúceho dohovoľu by mali bý'výnimkou.
Každý vakcinačný tím dostane nazačiatkukaŽdého pľacovnéhodňazoznamchovov, ktore má
navštíviť,čas návštev apľibližnýpočet zvieľatv každom chove.
Po pľíchode do chovu' na ktoľom budú zvieľatá vakcinované, veteľináľny lekáľ vysvetlí
podmienky vakcinačnej kampane majiteľovi alebo zodpovednej osobe.
Členovia vakcinačného tímu sa obleEú do ochľanného ädevu a-zabezpečta osobnú dezinfekciu
pľed vstupom do časti chovu, v ktorej súzvieratáchované.
Pľed vakcináciou musí byt' stádo klinicky vyšetľené.Podozľenie, že zvieratá chovu sú
infikované vezikulárnou chorobou ošípaných, musí bý oznámené miestnemu centľu pre
tlmenie choľôb, ktoré zabezpečívyšetľenie vlastnými úľadnýmiveterinárnymi lekármi. Ak
miestne centľum pľe tlmenie chorôb o to výslovne nepožiada' vakcinačný tim sa nebude do
týchto vyšetrenízapájat', okľem upovedomenia chovateľa, že stádo je podozľivé avzt'ahuju sa
naň obmedzujúce opatľenia.
Ak sa nepodarí okamžite vylúčit'výskyt ochoľenia v stáde, vakcinácia nebude vykonaná. Ak
je stádo bez klinických priznakov vezikulárnej choľoby ošípaných, môže bý' vakcinácia
vykonaná.
Pri vakcinácii je potľebne dodržaťnávody na podávanie, hlavne dávkovanie, výber
optimálneho miesta vpichu a vylúčeniezvieratuľčitých vekových skupín.
Každévakcinované zviera, bez ohl'adu na vek, bude označenéosobitnou, očíslovanouušnou
značkou.
Na predbežnom formuláľi sa bude viesť záznam počtu zvierat každeho dľuhu a kategóľie,
ktoým bola podaná očkovacia látka a použitéčíslaušných známok.
Použitézariadenie sa vyčistí,dezinťrkuje a steľilizuje, ak je nutné, ked' sa vakcinácia stáda
ukončí.okrem toho bude vykonaná aj osobná dezinfekcia. oblasť, kde sa vakcinuje, je
vysoko ľiziková vzhľadom na možný vznik choľoby. Je dôleŽité, aby bo1i zabezp"e"''e
predbeŽné opatrenia a aby nevzniklo riziko ľozšíľeniainfekcie činnosťouvakcinačnéh-o
tímu
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a

aby pľoti vakcinačným tímom v prípade následných epidémií v danej oblasti neboli

vznesené obvinenia z nedbanlivosti.
Pľed odchodom z chovu bude vyplnený vakcinačný zénnam pľe chov v dvoch kópiách
s podpisom majitel'a alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechaná v chove.
Na záver dňa sa vakcinačný tím vľáti do vakcinačnéhocentľa, kde budú použitéjednoľazové
pomôcky a iný odpad bezpečne uloŽené do nádob na to uľčených, ďalšie zatiadenia, ktoľésa
mohli kontaminovať budú po čistenía dezinfekcii vysteľilizované a budú vyplnené príslušné
foľmuláľe' ktoľésa odovzdajú administľatívnemu personálu. Mapa núdzovej vakcinačnej
kampane bude každodenne aktualizovaná, aby sa dal pozoľovať postup vakcinácie.

Vedúci veterináľny lekáľ vakcinačnéhocentra' prípadne vedúci administratívneho tímu, budú
kaŽdodenne podávať spľávu tak národnému centru pre tlmenie chorôb ako aj miestnemu
centru pre tlmenie choľôb, týkajúcu sa postupu kampane za posledných24 hodín.
Pohyb zllierat mimo oblast'o v ktoľej sa vykonáva núdzová vakcinácia
od začďia núdzovej vakcinácie a po dobu najmenej 6 mesiacov od skončenia vakcinácie
nebudú žiadne vnímavézvieratá môcť opustiť oblasť kde bolo vykonaná vakcinácia, okľem
prepravy k okamžitémuzabitiu na bitúnku v blízkosti alebo pľiamo vo vakcinačnej oblasti,
ktoqý je na tento účeluľčenýľegionálnou veteľinárnou a potľavinovou správou.
Po zľušenízákazu pohybu zvierat (pozri vyššie), séropozitívne zvieratá môžu opustiť chov,
lba za účelomprepľavy na okamžite zabitie na bitúnku určenom regionálnou veteľináľnou
spľávou.

Potomkovia séľopozitívnychsamíc nesmú opustiť chov, v ktorom sa naľodili, okľem

prípadov:
o pľepľavak okamžitémuzabitiu na bitúnku,
. pľeprava do iného chovu, uľčenéhoľegionálnou veteľináľnou apotľavinovou spľávou,
z ktoľého sú priamo posielané nazabitie,
. pľepľava do iného chovu, za predpoklaďu, že majú negatívne výsledky séľologickejskúšky
na prítomnosť protilátok pľoti víľusu vezikulárnej choroby ošípaných.

Mäso z vakcinovaných zvierat
Mäso zo zvierat, ktoľéboli počas kampane vakcinované a ktoľé boli pľesunuté na zabitie na
označený bitúnok:

. sa
o

buď spľacuje alebo označi špeciálnou pečiatkou uvedenou v osobitnom pľedpise'.
Toto sa vykoná v prevádzkarni uľčenejpľíslušnýmorgánom. Mäso sa zašle do uvedenej
prevádzkaľne pod podmienkou, že zásielka je pľed odoslaním zapeč,atená a počas pľepravy
zostane zapečatená,
Sa bude predávať ýlučne v oblasti uľčenejnáľodným centľom pre tlmenie choľôb,

'Nariadenie ES 853/2004

a

Naľiadenie ES 854/2004

Príloha č.8.
Slovenská ľepublika

Miestne centľá pre tlmenie choľôb.
Z|oŽenie
Vedúci miestneho centľa

43

Tímy

o
o
o
o
.
o

kooľdinačný
administratívny
epizootologický
eľadikačný
vakcinačný
kontrolný

Koordinačný tím
základne úlohy
o poplachpodľapoplachového plánu
o príprava informácií médiám
o pľíprava info faxov

.
.
o

otganizácia stretnutí - súkľomníveteľináľni lekáľi, chovatelia, spotľebitelia
otganizácia denných porád, diskusií na úľovnimiestneho centľa
pľípľavarozhodnutí

poplachový plĺin _ plán činnosti po obdľŽaníhlásenia o podozľenína výskyt choľoby povinnej
hláseniu
o infoľmáciaregionálnemuveterinárnemulekárovi
o okamŽité prešetľenie chovu a naľiadenie opatrení v prípade potvľdenia podozrenia na
VCHO úradným veterinárnym lekárom
o infoľmáciaregionálnemu veterinárnemu lekárovi
o ďalšie vyšetľovanie chovu a odbeľ vzoľiek
. organizácia tľansportu vzoriek
o aktivácia miestneho centľa pre tlmenie chorôb
o informácia susedným ľegiónom

Administratívny tím
základne úlohy

o
.
.
o

administratívne vymedzenie ochĺanného pásma a pásma dohľadu
Zaznamenávanie údaiov o chovoch azvieratách
vydávanie a publikácianariadení
stanovenie časovéhoplánu aotganizácia odbeľu vzoľiek aklinického pľešetľovania
chovov

Epizootologický tím
základneúlohy -

.
o
o
o
o
o
.

zaznamenávanie faktov
klinické vyšetľovanie a odbeľ vzoriek
stanovenie rozsahu vzoľkovania vykonávaného eradikačným tímom
epizootické šetľenie
okamŽité informovanie susedných ľegiónov o kontaktoch zvieratz ohniska choľoby
pľíprava podrobnej správy o epizootickej situácii
zhodnotenie epidemiologickýchúdajov

Eradikačný tím
základne úlohy
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o
o
o
o
o
o
o

kontrola dezinfekčných zariadeni
plánovanie usmľtenia a neškodného odstráneniazvierat krmiva a materiálov
usmľtenie a neškodnéodstľánenie
vzoľkovanie usmľtených zvierat
oceňovaniezvlerat
kontrola dezinfekcie
čistenie a dezinfekcia zariadení

Kontľolný tím
základne úlohy

o
o
o
o
o

pľemiestňovania zvierat
prepravy usmľtených zvierat
kafilerického zariadenia
bitúnkov, rozrábkárni
kontrolainýchpoľnohospodáľskychslužieb
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola

Príloha č.9.
Slovenská ľepublika

Vybavenie miestnych centier pľe tlmenie choľôb.

Miestne centrá pre tlmenie chorôb, trvale alebo dočasne zriadené pľi regionálnych

veterinárnych a potravinoých správach majú k dispozícii kancelárske zaríaďenie' vrátane:
o kancelársky nábytok, fotokopírky a pod. alebo schopnosť okamžiteto zariadiť,
. systémy počítačovéhozaznamenávania, špeciálne vypľacované pre ohniská,
o predtlačenéfoľmuláre, ako sú:
- formálne oznámenia o obmedzení,
- oceňovanie,
- epizootologické správy,
- oznámenia za uč,elom zveľej nenia,
- sledovanie poŽiadaviek a správ'
- povolenia premiestňovaní.

Miestne centľá pľe tlmenie chorôb, tľvale alebo dočasne zriadené pľi ľegionálnych

veterinárnych a potravinoqých spľávach majú nasledovné vybavenie

o

C
o
.
.

telefónne a faxové spojenie; aspoň jedna linka vyhľadená pľe komunikáciu s národným
centľom pre tlmenie choľôb' mobilný telefon,
zariadenie na zistenie GPS súradníc,
sYstém zakladaniaúdajov - elektľonickéspľacovávanie,
mapY uzemia spádovej oblasti (1 : 50 000, resp. 1 : l0 000),
zoznam osôb a organizácii (a ich adresy) v spádovej oblasti' ktoľétreba skontaktovať
v prípade vzniku choľoby; tento zoznamobsahuje:
. mliekárenské združenia a mliekárne,
. oľgány miestnej spľávy zodpovedné za opatrenia pľi tlmení choľoby'
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.
.
o
o

o
o
o
o
o
o

políciu,
colnice,
iné odborné služby, ktoľémôžu navštevovať chovy,
súkľomnýchveteľináľnychlekárov,
regionálne komory súkľomných veterináľnych lekárov,
prepľavcov dobytka a mäsa,
dodávateľov na farmy,
kafiléľie,
nákupcov /oceňovateľov zvieratl,
qýrobcov kĺmív,

. fiľmy vykonávajúce DDD

o

.
o

o
o
o
o
o
o

a ničenie hlodavcov),

(spoločnosti

na vykonávanie dezinfekcie,

dezinsekcie

poľovnícke organizácie, výstaviská,
bitúnkY a výrobne mäsových ýľobkov,
chovateľske zväzy,
telekomunikácie,
miestne oľgány komunálnej hygieny a technické služby (odstľaňovanie odpadov),
dodávateľov na farmy,
systém informovania tlače a iných médií,aby verejnosť bola informovaná o zavedených
opatreniach,
zariadenia na čistenie a dezinfekciu pracovníkov, oblečenia avozidíel'
sklady materiálu, v ktoľom je nasledovné vybavenie:
o ochľannéodevy,
o dezinfekčné prostľiedky účinné
pľoti VCHO, detergenčné pľípravky a mydlá,
o éerpadlá, lopaty a motyky (škľabky),
ozariadenie na bezbolestné usmľcovanie zvierat, pľípľavkyna zmárnenie a iné prostriedky
na tento účel,
opitevné a vzoľkovacie súpľavy,
otabule aýstražne oznámeniana použitie v zamorených chovoch, ochĺannom pásme
a pásme dohľadu,
omapy (1 : 50 000 a 1 : 10 000),
. vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
o pohotovostná taška a pohotovostný kufor,
ovzduchové filtre pre veľkokapacitne mliečne cistemy.

Regionálny veterinámy lekáľ musí vedieť zabezpeč,it,
. vozidlá,
o pohonné hmoty,
o čerpadlá, lopaty a motyky (škľabky),
o stľoje na premiestňovanie zeminy,
o letovacie lampy (zaríadeniana opaľovanie)'
. prenosné postrekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie,
. pozenrné stľoje,
o plameňomety,
o zariadenia na pľepľavu kadáveľov do kafilerického zaľiadeniav zapečatených dopravných
prostriedkoch v dostatočnom počte.
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Pľíloha 10

Zoznam naľodných orsaĺizácii. ktoľémusia b\.t' kontaktované v pľípade wpuknutia
vezikuláľnei choľoby ošípaných

o
.
o
o
o
o
o
o
o
o

Ministerstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR,
Plemenáľske sluŽby SR, š.p.,

INSEMAS

s.ľ.o.,

SBS a.s.,
Plemenaĺska inšpekcia SR,
Zväz chovateľov ošípaných v SR,
Zväz únie mäsiaľov'
Slovenská poľnohospodáľska a potľavináľska komora,
Kafileľické podniky,
Iné.
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