VETERINÁRNE OPATRENIE NA KONTROLU CHORÔB
ZVIERAT

Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat
Nariadenia a opatrenia pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky u voľne žijúcich
vtákov, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.
Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky na základe zistení a potvrdení
choroby vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov v katastrálnom území
obce Bánov nariaďuje Obecnému úradu Bánov a všetkým fyzickým osobám –
chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v kontrolovanej oblasti vykonať
aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí,
vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej
forme.
Odôvodnenie
Dňa 03.01.2022 boli veterinárnou inšpektorkou RVPS Nové Zámky zaslané
na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu
– Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len „NRL“) uhynutých 5 jedincov druhu labuť veľká,
ktoré boli po nahlásení na RVPS Nové Zámky nájdené : 3 kusy z Štrkoviska č. 4, Dvory
nad Žitavou, GPS súradnice : 48.018462, 18.254134 a 2 kusy zo Štrkoviska Záhon,
Bánov, súradnice GPS : 48.053157, 18.220841.
Dňa 04.1.2022 NRL protokolmi o vyšetrení čísla : 43/2022, 45/2022 a 50/2022 potvrdilo
vo všetkých vzorkách predmetných labutí veľkých vírus vtáčej chrípky. Metódou
sekvenačnej analýzy bolo zistené, že sa jedná o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1, ktorý
v súčasnosti cirkuluje v populáciách migrujúcich a voľne žijúcich vtákov v Európe.
Nariadenia RVPS
1. Vykonať aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov
chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov
a kategórií v písomnej forme.
Pracovníci obce budú vykonávať súpis všetkej hydiny, holubov a iných vtákov chovaných
v domácnostiach v čase od 12.1.2022 do 14. 1. 2022, v prípade ak sa v uvedenom čase
nebudete zdržiavať doma, žiadame občanov, aby tieto skutočnosti nahlasovali
na Obecný
úrad
Semerovo
telefonicky
035/6474101,
emailom
starosta@semerovo.sk alebo osobne počas úradných hodín v rozsahu: adresa,
druh a počet kusov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí najneskôr
do 14. januára 2022 (piatok).

2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných
vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
2.1. Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová
hydina a iné vtáky chované v zajatí.
2.2. Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne
žijúcimi vtákmi.
2.3. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo
zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
2.4. Oznamovať RVPS Nové Zámky (tel. 0356428309, +421917249166)
akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí
podľa kritérií:





Pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 %.
Pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni.
Týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %.
Akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu
chrípku.

3. Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné
vyhľadávanie uhynutých a chorých vtákov, v prípade potreby v spolupráci
s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva a poľovníkmi.
4. Oznamovať výskyt uhynutých vtákov RVPS Nové Zámky (tel. 0356428309,
+421917249166), ktorá následne rozhodne o odbere vzoriek alebo o neškodnom
odstránení kadáverov.
Zákazy uplatňované v kontrolnej oblasti
1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich
produktov z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Nové Zámky.
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí
na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
3. Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS
Nové Zámky.
4. Zákaz loviť voľne žijúce vtáctvo okrem prípadu, že je to povolené miestnym
centrom pre tlmenie chorôb za účelom monitoringu.
5. Zákaz vypúšťania pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.
Tieto opatrenia platia až do odvolania.

OZNAM

Povinnosti súvisiace so zabezpečením trvalého označenia psa transportérom

Oznamujeme vlastníkom psov, že majú povinnosť zabezpečiť trvalé označenie ich psa
transpondérom (t.j. čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho majiteľovi). V prípade,
ak tak vlastník psa v zákonom stanovenej lehote neurobí, orgán veterinárnej správy uloží
vlastníkovi pokutu 50 EUR.

