(ALL) Informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky (aviární influenzy)
Vysoce patogenní ptačí chřipka se šíří Evropou. V České republice byl po téměř deseti letech také potvrzen její výskyt, a to nejen u nalezených uhynulých volně
žijících ptáků, ale také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech
drůbeže.
Informace k 5.1.2017 17:30
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečené nákazy - aviární
influenzy pro následující obce:
Biskoupky na Moravě (604755), Bohutice (606677), Čučice (624373), Dobelice (626821), Dobřínsko (627917), Dolní Kounice (629286), Hlína u Ivančic (639184),
Hrubšice (648639), Jezeřany (659428), Maršovice (659436), Kadov (661961), Kratochvilka (674133), Kubšice (676888), Lesonice u Moravského Krumlova
(680249), Miroslavské Knínice (695394), Neslovice (703729), Nová Ves u Oslavan (705659), Nové Bránice (706043), Padochov (717371), Petrovice u Moravského
Krumlova (720178), Polánka u Moravského Krumlova (725064), Prštice (733954), Silůvky (747815), Trboušany (768057) Zbýšov u Oslavan (792110), Babice u
Rosic (600709), Branišovice (609374), Cvrčovice u Pohořelic (618152), Čermákovice (619698), Dolní Dubňany (628956), Dukovany (633810), Džbánice (634310),
Horní Dubňany (642843), Míšovice (645699), Jamolice (656674), Ketkovice (664855), Kupařovice (677582), Loděnice u Moravského Krumlova (686344),
Lukovany (689041), Malešovice (690872), Mělčany u Ivančic (692786), Miroslav (695378), Našiměřice (701661), Němčičky (703052), Omice (711195), Ořechov
(712612), Pravlov (733016), Radostice u Brna (738310), Rosice u Brna (741221), Senorady (747530), Skalice u Znojma (747947), Střelice u Brna (757438),
Suchohrdly u Miroslavi (759210), Šumice (764248), Tetčice (766861), Tulešice (771449), Vémyslice (779971), Zakřany (790478) a Zastávka (791113)
Narizeni_aviarni_influenza.pdf
Mapa_s_vyznacenymi_pasmy.jpg
Scitaci_list.doc
Aviarni_influenza_Stavy_drubeze_a_ostatnich_ptaku_v_obci.docx

1

Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v ČR najdete na stránkách Státní veterinární správy.
Podrobné informace o ptačí chřipce najdete na stránkách Státní veterinární správy, popřípadě se obraťte s dotazem přímo na Státní veterinární správu
prostřednictvím kontaktního formuláře.
Informace k 5.1.2017 13.30
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky (volně žijící ptáky, drůbež, slepice, krůty, kachny a husy). Postižená
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 - 2 dnů.
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný
přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.
Obecné zásady ochrany člověka před nákazou:
• chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků místně příslušnou veterinární správu,
• zabránit domácím mazlíčkům (psům, kočkám apod.) v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky
Zásady pro drobnochovatele drůbeže:
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
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• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
• pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků
• nezpracovávat nemocnou drůbež.
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