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Vet; Žiaclosť o súčinnosť— informovanie chovateľov ošipanch.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina (d‘akj len ..RVIS Žilinai Vás
V súvtslosti s poQinnosťou registrůcic cliovov ošipanch a s ohľadom na riziko širenia
afrického moru ušípaných žiada o súčinnosť a informovanie občanov — chovatcľov
ošipanch (na vývesnej tabuli. miestnym mzhlasorn, pnp. miestnou tlačou).

1. InformovaV občanov o povinnosti registrácie chovov ošipanch a vvzvať ohčanov.
ktori ncmajú chovy ošipaných tarcgislrované. na vvkonanie registráeie chovu
v termine do 23.10.2020 (piatok).
Od 26.10.2020 budú vykonávané kontroly splnenia povinnosti rcgistrúcie, po ncsplncní
uložených opatreni sa pristúpi k udeľovaniu sanhcií. pripadnc k utrúeaniu zvieraL

Registrácia chovu s jednou ušípanou:
prislušné tlačivo nájdete na: pssr.sk 3 Na stiahnutie 3 Tlačivá (‘ElIZ pre farmu
3 Registrácia chovu s jednou ošipanou na domácu spotrebu -

vyplncné tlačivo sa zasiela priamu na CEFIZ, Rosinská cesta 12,01008 JiHna
— Reuistrúcia chovu s dva a viac kusmi ošipancb:

príslušné tlačivo nájdcte na: pssr.sk 3 Na stiahnutie 3 Flačiv C[iIlZ pre lärrnu
3 Registrácia chovu azrneny v registrácii
vyplnenó tlačivo sa ;asiela na RVIS Žilina, ktorá vykoná kontrolu na mieste
a následne potvrdí toto tlačivo

2. UhovateForn poskywúť (spósohom uvedeným vyššie) iníorrnácie o biologických
opatreniaeh na ochranu chovov, ktoré sú v prílohách tohto listu.

3. Jnlbrmácic ohľadorn zrnien V počte ošipanvch je putrehné hlásiť a konzultovať s CEl II.
Rosinská cesta 12, Jihna, tel. kontakt: 031/5073 744.
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MVDr. Livia Cičkovů
riaditeľka RVPS Žilina

Prilohi: Africký mor ošipanch (AMO) u domácich oipanch a diviakov
Minirnálne požiadavky hiologickej bezpečnosti nekomerčné Irmy
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Africbý mor ošipaných (ANO) u domádch ošípaných a divlabov
Itátna veterinárna a potravinová spiávu Jlovenikej republiky Bratislava

• akútna, vysoko nákazlivá choroba domácích ošípaných a diviakov

‘ prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zviorafom. výkalmi a sekrétml Infikovaného

zvieraťa, pripadne konzumáciou tepeme neopracovaných produktov z infikovaných zvlerat

• prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá mbže trvať až niekoľko dni. apatiou, knjácaninami

v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných oryánoch a zváčšenou slezinou

• u gravidných prasnk sa prejavuje potratmi

• charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

• ide o neiiečlteľnú chorobu, btorá ale nie je prenosná na udíc Ině druhy zvlerat

ChotyoUpaných— pzevencia

dodržiavať v chovoch zásady biologlcbe) bezpečnosti (dókladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody,

evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osób, prezliekanie zamestnancov

a náuštevníkoij farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
I zamedziť vnIbnutiu diviakov do areálu farmy. prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom

I rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mása

I zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
I zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím

pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

1

Uiívatelic porovných revírov (divlaby) — prevencla

I odber a zaslanie uzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých dlviakov

I neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakou do kafilirle alebo hlbokým zakopanhm

(2m) resp. spálením na mieste úhynu

intenzivny odlov diviačej zveri (selehtívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých

a podozrivých divlab.v

dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnei štruktúry populócie, lovom

všetkých vekových kategárii
V zákaz pribrmavanln diviakov (výnimka ba za účelom vnadenla)

I dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov

V odber a zaslanie vzoriek na vyktrenie od ulovených diuiakov padla inštrubcií RYPl

Prenos nákazy prostredníctvom rudského faktora- Odhadzovanio zvyškov potravin lha do uzatvárateíných

nádob na potraviny I

AMO sa v súčasioi okrem Sovena vyskytuje vo viacerých krajinách — na Ukrajine, v Poťsku, Maďarsku,

v pobaltských krajinách avo uýchodnej Eurápe. Najváčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na ďalšie územie

u SP predstavuje možné zavlečenle nákazy prostrednictvom infikovaných diviakov alebo íudským faktorom.
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nle le možná.


