Ptačí chřipka opatření v Káraném
Zatím není nahlášený případ, který by statní veterinární správu nutil ke
krizovým řešením, ale aby k tomu nedošlo je potřeba dodržet
následující opatření.
Katastr obce Káraný spadá podle NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ
SPRÁVY do ochranného pásma mimořádného veterinárního opatření.
Žádáme občany, aby podezřelé úhyny hlásili přímo na krizovou linku
krajské veterinární správy tel.č. +420 720 995 204. To nezahrnuje
malé pěvce. Dále je nutné dbát zvýšené kontroly nad psy při venčení,
kde sice nehrozí nákaza, ale kontakt s uhynulým ptactvem není
vhodný.
Je nutné do pátku 13.1.2017 dodat na OÚ soupis všech ptáků
chovaných v zajetí. Sčítací listy je možné stáhnout na webu obce nebo
vyzvednout v úředních hodinách na OÚ. Tyto pak budou na OÚ uloženy
po dobu jednoho roku.
Dále se všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu nařizuje:
zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo
chované v zajetí, respektive umístit ptáky do uzavřených prostor,
zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a
větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor,
kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, u východů
z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody
trusem volně žijících ptáků,
sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí
a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární správu tel.č. +420
720 995 204.
V ochranném pásmu se nařizuje zákaz vstupu drůbeže, jiného
ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární
správy

dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou
osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem
zabránění rozšíření aviární influenzy;
zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo
kejdu z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu krajské
veterinární správy,
zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného
ptactva chovaného v zajetí,
zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí,
kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z
hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství,
anebo při přepravě v železniční dopravě,
zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s
výjimkou masa z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se
nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného
odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř
ochranného pásma, nebo vyrobeného nejméně 21 dní před
odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v
ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a
přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni.

Aktuální informace o situaci, projevech nákazy a prevenci naleznete
přímo na webu Státní veterinární správy.
http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenzadrubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/

