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Obecné úrady- starostovia
Okres: Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Náš list: Vybavuje: Liptovský Mikuláš:2278/2017 MVDr. Ivan Guráň 11. 12. 2017

Vec: Usmernenie vo vzťahu k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzysubtypu H5n8 v Členských štátoch EU na základe listu Švs SR Č. 4316/2017 - 220,231 z dňa 23. 11. 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš ako orgán veterinárnejstarostlivosti v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršíchpredpisov, obdržala informácie o výskyte vysokopatogénnej vtáčej chrípky v členských štátochEU.

Výskyt bol úradne potvrdený v štyroch Členských štátoch EÚ fTaliansko, Bulharsko,Cyprus, Nemecko, ). Nákaza v Taliansku i v Bulharsku bola potvrdená v komerčných chovochhydiny, drobnochovoch I u vole žijúcich vtákov. Okrem toho bola V Tallansku potvrdená ajnízko patogénna vtáčia chrípka.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami a hrozbou zavlečenla nákazy na našeúzemie Vám odporúčame upovedomlť občanov v pósobnosti obecného úradu o danejskutoČmosti a taktiež o dóslednom dodržiavaní opatrení na zvýšenle biologickej ochranyv chovoch hydiny.

Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znlžovaťriziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia Infekcie.
Dodržiavanie biologickej ochrany napomáha ochraňovať vtáky pred možnou lnfekciou.

Kroky zabezpeČujúce zvýšen ie biologickej ochrany
• zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu vol‘ne žijúcich vtákov ‚ zvlášť vodného vtáctva ‚s hydinou
• prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom• novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
• pri zvýšení úhynu, náhlom a neobvyklom znížení znášky a výskyte resplračných príznakochlnformovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterlnárnu správu• hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vód prístupných voIie žíjúcemuvtáctvu
• vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterlnárnej správyakékolVek znaky vtáčej chripky u hydlny a mých vtákov chovaných v zajatí podl‘a kritérií:o pokles v prijme potravy a vody o viac ako 20 %‚

o pokles v produkcli vajec o vlac ako 5 Wo trvajúci dlhšle ako 2 dnio týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %‚
o akýkol\‘ek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčluchripku

Touto cestou Vás žíadame o súčinnosť a zverejnenie tohto listu pre súkromných chovateľovhydiny v pósobnosti Vášho úradu.
V prípade nájdenla uhynutých vtákov jednotlivo (1- 4 ks) budú vzorky odobratá len Od vtákovuvedených v prllohe Č. 1.
Ak budú zaznamenané hromadné úhyny (5 a vlac ks) vzorky budú odobré od všetkých vtákov.
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I. Prílohy

Príloha Č. 1 — Zomam ciďoých dnihov voľne žijúcich t1kov

Labuť tundrová C‘ygnus cotumbianus

Labuť spcvavá cygnus cygnus

Labuť hrbozobá (ygnus obr

Hus krátkozobá Anser brachvrhynchus

Hus siatinriá Anser fabaiis

Hus bieločelá (eurápsky druh) Anser alb ifrons alb fvns
Hus (malá) piskl‘avá Anser eiythropus

Hus divá Anser anser

Bemikla bielolíca Branta /eucopsis
Bemikla tmavá Bran ta bern/cla
Bemikla červenokrká Bran ta rul/coll/s

Bemikla bielobradá Bi-anta canadensis

Kačica hvízdavá Anas penelope

Kačica chrapkavá Anas ci-ecca

KaČica divá Anas ptatyrh‘nchos

Kačica ostrochvostá Anas acuta

Kačica chrapľavá Anas querqueduta

Kačica lyžičiarka Anas cl)qeata

Kačica chrípl‘avá A nas strepera

Hrdzavka potápavá Netto ra/ina

Chochlačka sivá Ayihva ferina

Chochlačka vrkočatá Aythya 1W/guta

Cíbik chochlatý Vanettus van et/as

Kulík zlatý Ptuviatáv apricaria

Brehár Čiernochvostý L/masa l/masa
Pobrcžník bojovný (Bojovník bahcnný) Phibomachus pugnax

Čajka stiicjivá Larus rid/bundus

Čajka sivá Larus canus

Jastrab lesný Accipiter gent/lis

Jastrab krahulec AcczUer n/sus

Volavka popolavá Ardea cinerea
Výr skainý Babo babo
MyŠiak hórny Buteo huteo

Myšiak severský Buteo lagopus

Pižmovka lesklá Cairina mnoschaicz

Bocian biely C/can/cz c/can/a

KaĎa močiarna C/i-cas acm-ag/n osims
Sokol sťahovavý Fatco peregrin us

Sokol myšiar — fatcoi/nntincuius



Lyska čierna Pul/cu atra

Kačica úzkozobá Aďur,icz,oneUa cmgtl,vlirovlri.v

Potápač biely Mergus albellus

Haja tmavá MUvus migruns

Haja červená Mitvus ‚nilvus

Kormorán vel‘ký Phalacrocorax carbo
Straka čiernozobá P/cu p/cu
Potápka chochlatá Podiceps cristatus

Potápka čiernokrká Podiceps nigricollis

Sultánka modrá Poiph pt/o po;phyrio

Potápka hnedá Tachybaptus rLJcoitis


