VTÁČIA CHRÍPKA - podmienky chovu hydiny na území mesta ZVOLEN
IK/2

Ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje zvlášť drobných chovateľov hydiny, aby zvážili, či chcú za
súčasnej situácie jej chov naďalej vykonávať. Ak áno, musia dodržiavať vyhlásené opatrenia a v zmysle
zák. 488/2002 Z.z. písomne zaslať do 12.12.2005 súpis hydiny a miesto jej chovu na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu /RVPS/ Zvolen, Nám. SNP č. 50, č. t. 5320057, fax 5332086, e-mail:
rvssve@svssr.sk a kópiu na Mestský úrad Zvolen, Nám. slobody č. 22. Je to potrebné pre výkon kontroly,
príp. vakcinácie, resp. likvidácie chovu.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a
MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE
Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou
a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania
N A R I AĎU J E M vlastníkom alebo držiteľom:
1) zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
2) zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
3) zákazať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
4) prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
5) novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované
6) pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
7) minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
8) správne používať osobné ochranné pomôcky
9) hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý
dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom
a vodou určenou pre hydinu
10) vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných
podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
11) hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
12) bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy* akékoľvek znaky vtáčej chrípky
u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
- pokles v príjme potravy a 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.
* RVPS Zvolen, nám. SNP č. 50, č. t. 5331 122, v mimo prac. dobe mobil 0915 850 537

Platnosť: do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení.
Odôvodnenie:
Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej
influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením
tejto choroby.
Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný
veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.
V Bratislave 28.10.2005

