REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ sPRÁvA MARTIN
Maľtin, tel,:04314221481 Íax:043l4277648 mail:

ZáÚurčianska č. 1, 036 80

Sekretaľiat.MT@svps.sk

Č. t<. ooslzozolLF

V Martine' dňa l4.0l.2020
Určené:

obceamestávokľesoch
Martin, TuľčianskeTeplice
Vec:

o súčinnost'pri whlásení krátkei ľelácie v súvislosti s vÝskvtom aviáľnei
influenzv (vtáčei chrínky) na územíSlovenskei ľepublikv

Žiadost'

Regionálna veteľináľna a potravinová správa Martin (ďalej len RVPS Martin), Žiada
Mestské a obecné úrady v okresoch Martin a TuľčianskeTeplice o súčinnost'vzmysle $ 16 ods. l
ákona é.39ĺ2007Z. z. o veteľinárnej starostlivosti v znenĺ neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,zákon
o veteľiniĺrnej staľostlivosti") v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy (vtáčej chľípky)na území
Slovenskej republiky.
Dňa 09.0l .2020 bol potvľdený výský ochoľenia Aviĺíľnainfluenza v súkĺonrnomchove
dospelej hydiny( drobnoclrovatel') _ u kuľy domácej v obci Zbehy, okes Nitľa. Jedná sa o
vysokopatogénny subtyp H5N8, ktoý bol potvľdený koncom ľoka 20l9 a začiatkom roka2020 aj v
susednom Pol'sku.

Na základe vyššieuvedeného RvPs Maľtin žiada o vyhlásenie kľátkej

v obecnom/ mestskom ľozhlase

úradnej tabuli:

relácie

pre občanov v znení, prípadne túto informáciu vyvesit' na

,,Na xóklade mimoriadnyclt lltiĺIzouýcl, opatrení vydaných Štótnou veteľinórnou apotľavinovou
sprdvou Slovenskej Republiky RVPS Martin žiada chovgtel'ov aj drobnochovatel'ov vtóctva
o zabezpečenie:

Zabezpečit' zvýšenú biologĺckti bezpečnost'
chovanýchvzajatíato:

vo všetkých chovoch hydiny

a

Zabezpečiĺ'dezinfelicíu pri vstupoeh do priestorov,
chované v zajatí
.

o

Správne používan ie

o

o ch

ra

v

a

iných vtdkov

ktorých sa chovtú hyďina a iné vtdky

nných pomôcok

Zabľdniť priamemu aj nepriamemu kontaktu chovaného vttíctva s vol'ne žijticim vtdctvom
(predovšetkým s vodnými ĺlruhmi),
Chované vtdctvo vo voľnom výbehu kŕmiťa napójat' v uzavretom priestore, alebo tak aby
bolo zamedzené pľil.ietaniu vot'ne žijúcehovtóctva a zameĺIzil sa kontakt vol'ne žijúceho
vttictva s krmivottt ĺl l,ĺlĺlouurčenou pre hydinu,

a

a

Zabezpečiť napójanie chovaného vtóctva
,, p o ó h,ŕdzota-z j ov ľc h ový c h v ô d p rístup ný c h

tak aby voda použtvanó na
vo

napójanie

ľn e žij ú ce mu vtli ctv u,

yol'nom priestranstve, ku
Nepoužívaťnepľekrytú poĺIstietkovú slamu umiestnenú na
ktorej mó pr{stup vol'ne žijúcevtóctvo,

Dodržfuvat, nókup hydiny

len od registrovaných farien pod sltŕlym veterinórnym

dozorom,
a

oznamovať Rlz?s Martin príatcky ochorenia vtdčej chrípky u hydiny a iných

vttÍkov

chovanýeh v zajatí",

využitiu na
Ďalej Vám v pľílohezasielame infoľmačnýmateľiál o vtáčej chľípkek ďalšiemu
zvyšovanie povedomia o nákaze

S pozdľavom

Felcan
Maľtin
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Cestovanie
Je ttr l1lalé alelbtl Žiac{trc' ľizil<cl p'lľi cestovatrí t1o l<ľaiírr trritno EU aĺebcl clcl
oblastí r, ľátrtci EU, kcle sa zistill'r vtáčia clrr'ípka, za pľec{poklacttt, Že s.-t
r,-\,hĺtctt't1c1t,Šttlvt[rvt'liIráľskvclr falľienr trleLlĺl tľlrilv s r'ttil<trri a lltttlete

t{oclľziar,.rt'l,Všsic Lll,etlellt: ĺlpatľt:tri.r,.lk{l S.1 ttt'ticlzil \'tlsll]t:ľtrt'lritlcll
EC]DC.

Vírus

HPAI

v Poľsku -

2020

H5N8 súvisí s určitými HPAI

H5

vírusmi

( H5N1, H5N6), ktoré spÔsobujú, zdravobré problémy u ľudía tento

u

ľudí.Všetky vírusy však
majú schopnosť mutovať, a preto ie vŽdy potrebná určitá miera
opatľnosti. Toto sú prvé ohniská HPAI H5N8 hlásené v Poľsku od jari
subťyp môŽe potenciálne vyvolať ochoľenia

2017.

Vírus

V

ľeoublike-

ár 2020

zistená

v súkromnom chove dospelei hydiny
( drobnochovateľ) - kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra. Potvrdený

Choroba bola

subtyp H5N8 náľodným ľeferenčnýmlaboratóriom dňa

09.01'.202a.
z celkového počtu 22. Zvieratá sa

Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny
v chove uŽ nenachádzaju a boli zneškodnenésamotným chovateľom.
Následne prebehlo predbeŽné čistenie a dezinÍekcia chovného priestoru
hydiny .
Na základe vyjadrenia laboratóľia bolo zistené, Že sajedná o hemaglutinín
veľmi podobný súčasnecirkulujúcim kmeňom H5N8 v Európe.

Aktualizácia: 10.01.2020 , ŠvpsSR, odbor zdravia

a ochrany

zvierat

* ostatrrí l'uc{ia, ktorí prichác1zajťr clo

*

pľavic1elného kontaktu S
hyc1irrotr (napr. poľrrohospoc1áľi, veterinárrri lekáľi) alebo voľne
Žijúcinri vtákmi (naplľ. poľovrríci,pozorovatelia vtákov), si musia
byť vec1orní ľizíka pľijaťpľeventír'treopatrenia.
ECDC ( Euľopske cetttľunr pre kontrolu a prevetrciu nákaz)
Vypracovalo poclrobrre usmerllenie cl ochratre ohrozených osÔb a
tyclr, ktoľíŽijú alebo cesttrjú c{o oblastí, kc1e sa našli infikované
vtákv. Vnúťroštáťneorgány sú lu pľeto, aby poskytovali
poradenstvo v prípacĺeakýchkoľvek otázok.

ostatní občania

Je veľmi nepravdepodobné, Že by iná verejnosť bola V kontakte
inÍikovanými vtákmi.

S

Naslec{uj lúce bezpečnostlréopaťrenia sa považujúsú dostatočrré:

- Nedotýkajte sa chorých alebo uhynutých voľne Žijúcich vtákov alebo
hydiny a informujte miestne veterinárne úrady, ak zistíte akékoľvek
podozľivé počty mŕtvyclr alebo chorých vtákov.
- DodrŽiavajte beŽné pravicllá spľávnej hygieny - 9 po kontakte s vtákmi
alebo ich trusmi si umyte ruky mydlom

't' Ak

sa u vtákov Vo vašejoblasti vyskytne ohnisko vysokopatogénnej

vtáčej chľípky:

-

vnútroštáťneorgány môŽu uloŽiť cločasnéobmedzenia ýkajúce sa
pohybu hydiny a vyhlásiť určitémiesta nepľípustnépre ľudí.le dôležité,
aby ste clodržiavali tieto pokyny, pretoŽe sú určenéna zastavenie šírenia
vírusu.
V ýchto oblastiach by sa clomáce mačky mali drŽať. v inteľiéri,aby sa im
zabtálilo kontaktu s voľne Žijúcimi vtákmi alebo ich ťrusom a aby sa
zabtáni|o prenosu vírusu na labky anakazeniu sa.

-

.

obchocl z ochľarrných pásiem a zÓn c1ozortt v ľámci EU (kcle sa našli
infikované r'tákľ) je povolerrý letr po veľnri pľísnych veterináľrrvch
korrtroláclr a clovoz z 1'lostilrrrutýclr ťľetíchkrajírr je zakázaný.

.V

plľípac1e olrrriska rrákazy na hvc{irrovonr faľtrre sa celý kŕdeľihnecť
trsmľcuje . Zničísa aj hyc1inor'é tnäscl a vajcia vvp'lľoc{ukovaĺrérra týclrto

faľmách.

. Dokonca

aj '''o veľnri nepravc1eproclobnonr pľĺplac{e pľítomnosti r'íľustt v

mäse alebo vajciach prec{ávaných v EÚ, dokladné vaľenie ničívíľus, takŽe
dobre varené mäso a vajcia nepredstavujú Žiadne riziko.

Rizikové skupiny
Ľudia, ktorí chovajú vtáky, ako sú kurčatá, kačice a husi v blízkosti svojho
bydliska, rremusia byť prílišznepokojení, ale treba si uvedomovať možné
ttziká. V tejto súvislosti je potrebné:

- Doc1ržiavaťpokrrrry príslušnÝch rniesľnych r'eteľirráľr_rych orgánov,
Irarjmä pokie_tl' ic1e cl potrebtr kí"merria a pitia hvclirrv v ilrteľiél'ia clľŽať
lryc1inu v ľizi[<ovýclr oblastiach v ilrteriéľy.

- InÍoľmovaťúľadY,ak sa objavia nezvyčajne vysoké počty uhynuťych
voľne Žijúcich vtákov, alebo ak niektoý zichvtákov ochorie alebo zomľie
za neobvyklých okolností. V takýchto prípadoch sa ľudia nesmú dot'ýkať
samoťrrých mŕtvych alebo choľých vtákov.

ĺlomov a clot{rŽiar'ať hygierrické pľeclpisy najmä umývanie ľúkmyc1lom pri kontakte s vtákmi alebo rltáčírrri

- Uchovávať vtákv mimo ich

exkrementami.

- oclradiť c{eti od hrania Sa S vtákmi a naučiťich, aby inÍormovali, ak
uvidia choré alebo mŕtvewtáky.
ľozttmejúpľavic1lárn záklaclnej hygieny.

_

Uistite

-

Nikdy nezabíjajte alebo nejedzte choré alebo umierajúce vtáky, pretoŽe

sa, Že cleti

by to mohlo Znamenať väčšieriziko.

xľuČovÉr'axľĺo nvtÁnNEI INFLUENZE (vTACE; cHnÍľrE;
Základné informácie

*

Vtáčia chľípka je ochorenie, ktoré v súčasnostipostihuje voľne Žijuce
a c1omáce vtáky v niekoľkýclr častiach sveta.
* V EU sa od roku 2006 vyskytlo niekoľko sporadických ohnísk
ľÔznych serotypov , ktoré sa doteraz úspešrrezvlác1li'
r" V EU sú zavedené veľmi prísne veterinárne opatľenia. Ich cieľom je

zabrániť šíreniuvírusu Z voľne žijúcehovtáctva na hydinu a
obmedziť výskyt ohnísk u hycĺiny.
* Hlásenie výskytov sa realizuje cez systém ADNS ( notifikačný
systém hlásenia výskytu nákaz- animal disease rrotification system)
s uvedením všetkých podstaťných informácií o danom ohnisku
l'. Dočasnéochranné pásma a pásma dohľadu sú zriadené V
oblastiach, kcle sa rrachádzajú' infikované vtáky. V ýchto zónach je
obmedzený pohyb Žívých zvietat, hydina je uzavretá v uzavreých
pľiestoroch a staľostlivo monitorovaná a prísne Sa uplatňujú
opatrenia na dezinÍekciu.
* Ak sa v domácom hospodársťve vyskyhe ohnisko, všetky vtáky sa
vyradia a prijmú sa opatrenia na ochľanu pracovníkov.
* Zaviedli sa aj veľmi špecifickéopatĺenia na zabránenie vstupu
infikovaných vtákov clo potravinového reť azca.
* V kaŽdom prÍpade dÔkIadné varenie zabezpečí,aby mäso a vajcia
neobsahovali Žiaden vírus.
* Riziko nakazenia šiľokejverejnosti vírusom zo Živých zvierat alebo
z hydinových výrobkov je veľmi nízke a neexistuje Žiadny dôvod na
to, aby menili stravovacie návyky alebo cestovné plány.
Spotreba hydinových výrobkov

.

Je bezpečnéjesť hydinové mäso alebo vajcia, ktoré nakupujete v EÚ. Je
to pľeto, Že si zavedené prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a

veterinárnych opatrení na zabľánenie vstupu mäsa alebo vajec
nezdravých zvierat do potravinového reťazca.

Z

REGIoNÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ SPRÁVA MARTIN
Zátuľčianskač. 1' 036 80 Maľtin, tel,:043ĺ422148t fĺx:043l4277648 mail:
Sekľetaľiat.MT@svps.s k
V Martine, dňa 09' 0l.2020

Č.k. +l /2O20/AU

Určené:

obceamestávokresoch
Martin, Turčianske Teplice
Yec; Žiadosť o,súčinnost'v súvislos.tĺ, s identiťikáciou a ľeeistrá'ciou clrovoľ ošĺnapÝctl
RegionáIna veterináľna

a

potľavinor,á spľáva Maľtin (ďalej len

RVPS Martin), žiada

Mestské a obecné uľady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosťv zmysle $ 1ó ods' l
zákona č, 39/2007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti v znení neskoršíchpľedpisov (d'alej len

',zákon

o veterinarnej staľostlivbsti") v súvislosti povinnosťou ľegistľácie chovov ošípaných, v ktoľých je

chovaný minimálne jeden kus ošípanej.

bĺu 6.L|.2Ol8

vydala Európska komisia (EU) Vykonávacie rozhodnutie komisie

201811669' ktoľých sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektoľým členským štátom

udel'uje výnimka ustanovená v článku 3 ods.
a registrácii zvierat(d'alej

2

smernice Rady 92ll02/EHs o identifikácii

len,,VRK 2018/1669")

Na základe članku 1 VRK

201811669, v ktorom

sa uvädza, Že výnimka na registráciu chovov

sjednou ošípanou.pľevlastnú spotľebu, udelená ľozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované
členskéštáty vrátane Slovenskej ľepubliky ruší.

Na základe tohto ľozhodnutia musí Slovenská ľepublika zapÍsať do centrálneho ľegistľa
všetky chovy ošípanýchbez rozdielu počtu.

V nadväznosti na vyvoj nákazovej situácie

s

afľickým morom ošípanýchna

Slovensku i v okolifých kľajinách RVPS Maľtin žiada aktuálne informácie o počte
chovov ošípaných na územímióst a obcí, ktoľésú v pôsobnosti RVPS Maľtin
Identifikácia a registľácia chovov ošípanýchvšetkých chovov ošípanýchvľátane
záhumienkových chovov je jedným z kl'účovýchelementov pokial'ide o prevenciu, monitoľovanie
az,dolŕlvanie afrického moru ošípaných zpohl'adu legislatívnej povinnosti tak aj zaspektu

odškodnenia chovateľov v pľípade výskytu näkazy. Povinnosť registrácieje pľe všetkých
clrovatel'ov ošĺpaných- teda aj záhumienkových clrovov (pokial' si občania chovajú čo i len
ošípanú).

i

Zároveil pripomíname zäsady biologickej ochrany chovov pľed zavlečenímnákazy.

-

dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné

bľody, evidencia a kontľola pohybu dopľavných proshiedkov a osôb, pľezliekanie zamestnancov
a návštevníkov faľmy, äodrŽiavať čierno-biely systém)

-zamedziť vniknutiu diviakov do aĺeálu faľmy, pľípadne ich kontaktu s kľmivom a stelivom
-ľešpektovaťzákaz skrmovania kuchynslcých odpadov a'Ýýrobkov z diviačíehomäsa
-zŕú<az skladovať

kľmivo pre ošípanév dosahu diviakov

-zátkaz skladovať podstielkovú slamu v dôsahu diviakov

min' 90 dní pred jej pouŽitím

-pravidelné klinické pľehliadky zvietat v chove

Informácie o poEt. chovov ošípaných v územnej pôsobnosti RVPS Martin zasielajte na
adresu

ZdľavieZviärat.MT@svps.sk v termíne do 16. 0t. 2020.

JozefFelcan
RVPS Martin

