VTÁČIA CHRÍPKA – ČO TREBA VEDIEŤ A ROBIŤ
V prípade, že vo svojom okolí objavíte
uhynutého divo žijúceho vtáka z radu vodných
vtákov, prípadne exotických vtákov odporúča
sa:
–
Nedotýkať sa uhynutého vtáka.
–
Informovať
o
náleze
príslušnú
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
Žilina (RvaPS), ktorej pracovníci vykonajú
príslušné opatrenia.
–
kontakt: 041/763 2963, 041/763 1235
Ilustračné foto

Informácie o vtáčej chrípke a epidemiologickej situácii vo výskyte vtáčej chrípky
nájdete na WEB stránke:

www.svssr.skzvieratachoroby_chripka.asp
OPATRENIA PRI VÝSKYTE

Ak by sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku
hydinu v chove. Uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť
zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum. Ďalej
bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky
odpady, ktoré môžu byť kontaminované. Taktiež sa zrealizuje vyhľadanie a
zničenie hydinového mäsa pochádzajúceho zo zvierat z príslušného chovu a
násadových vajec znesených v období predpokladanej inkubačnej doby. Po
týchto činnostiach bude následne urobená očista a dezinfekcia budov
využívaných na ustajnenie hydiny, ich okolia, dopravných prostriedkov a
všetkého materiálu, ktorý môže byť kontaminovaný. Zároveň sa okolo
infikovaného chovu určí ochranné pásmo s minimálnym polomerom 3 km a
pásmo dohľadu s minimálnym polomerom 10 km, kde budú stanovené
ďalšie ochranné opatrenia :
– použitie vhodných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z
chovov;
– pravidelné kontroly všetkých chovov hydiny;
– kontrolu činnosti osôb, ktoré manipulujú s hydinou;
– zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov;
– zákaz vyvážania alebo rozhadzovania použitej podstielky a hnoja hydiny
bez povolenia a ďalšie.
V prípade potvrdenia výskytu u voľne žijúcich vtákov sa realizujú
opatrenia taktiež v pásmach 3km a 10 km od miesta výskytu.

PREVENCIA
V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu
kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou. Zabezpečiť
prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej. Novo nakúpenú hydinu umiestniť do
priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované.
Zabezpečiť kŕmenie a napájanie hydiny v uzavretom priestore alebo pod
prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje
kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu.
Bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek
klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých
vtákov nedotýkať sa nálezu („kadávera“) a túto skutočnosť nahlásiť
kompetentným pracovníkom, správne používať osobné ochranné pomôcky,
dodržiavať hygienické návyky.
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