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Ptačíchřipka - informace pro veřejnost
Vážení,
Krajská veterinární sPráva Státní veterinární správy pro
olomoucký kral (dále jen ,,KVS olomouc,,) Vás
a VaŠÍmProstřednictvím veřejnost informuje o lhoršenénákazové
situaói v Evropě v souvislosti
s výskytem ohnisek vysoce patogenní ptaěíchřipky (
Aviární influenzy - HpAl)

ohniska výskytu této nákazy byla jen za měsíc listopad 2016 vyhlášena
v chovech drůbežena území
Mad'arska, Rakouska, Německa a Dánska a. případy u volně
žijíachptákůohlásilo i Polsko, Chorvatsko,

Švýcarsko a Nizozemsko, Výskyt této nákazy

kL spojovaí s migraci tažných ptáků, kdy

vlivem

tePlejŠÍhoPoČasídoŠloletos k opožděnépodzimní migiac1,
Lze proto předpokládat, že zmíněnépřípady

HPA! Představují Pouze PoČátečnístav výskytu aviáiní influenzy.
Ý

nebyl potvrzen, a to ani u volně žijícíchptáků ani v chovech
drůb;že.
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případ výskytu

Ptačíchřipka
PtaČÍchřiPka je nebezPeČná nákaza kura domácího,
krůt, vodní drůbeže,holubů, pernaté zvěře,
exotických PtákŮ a volně Žijícíhoptactva, vyvolaná virem influeinzy
e. postižená zvrřáamají dýchací
PotÍŽe, trPÍ ztrátou chuti, jsou otupělá a má.li načepýřene
Óáii;.ou netečná, odmítajíse pohybovat,
snáŠka se výrazně sniŽuje nebo se úplně zastaví,'Ýejce jŠou'deformovaná
a mají tenkou skořápku.
Některá zvířatavYkazu.jí Příznaky nacirlazení (výtok, no*,-ňy"han1,
v pruňer,u'l _ z ono masivně
hYnou, VirY PtaČíchřipky se bězňe vyskytují u'uótnoiui"ři p't"ků,
častějivšak u vodních. K přenosu
docházízejména pozřením krmiva či voóy Řontaminováné trr.isem
inŤikovaných ptáků.. U volně žijících
PtákŮ jsou ÚhYnY naoPak uzácné,jsou vŠak k nákaze vnímaví-a velice často jsou
hlavními přenašeči
nákaz, Vakcinace Proti nákaze só neprovádí a v současnosti je
i
zakázána
postižené
hejno se
likviduje, přenos virů z volně žijícíchptát<ů na lidi nebyl oosuJ pioxazan.

-

Způsob přenosu ptačíchřipky:
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků.
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Lidé se mohou infikovat Pouze kontaktem s infikovanými ptáky
nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá
zvíťaÍaaPod.), Dosud nebyl v našich poominÍach
l"i1o1náÉne
|rárázli prenos nákazy
z drŮbeŽe nebo volně Ž|jicich ptáků na Ůlověra. Pri oááizení základÁích
ocrriannycn pravidel je
PravděPodobnost nakaŽení minimální. Potraviny v oncrróáech jsou bezpečné.Důsledný
veterinární
dozor začínáv chovech drůbežea veterinárnr kóntroráioiávotni
nezavaánosti veškených živočišných
ProduktŮ je dále zajiŠt'ována ve fázijejich zpracovani q po puit prooe.len. po nákupu
a při kuchyňském
zPracovánístaČÍdbát na základní hYgienická pravidla. eeZnóu
iepelnou ,ipr*ou 1v!řenr, pečení,apod.)
masa a vajec je virus spÓĚrrlivě zniěen pri ooiáláňi zb
"c uiaáre potr"rnv, to již za jednu
ť:ináť
"
Nelze vYlouČit Přenos ptaČÍchřipkyz nemocných ptáků na drobné
savce (kočky, psi
apod.).

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou:
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chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích
výkalů,
PouČit děti, abY se nedotýkalY nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehráIy
si s drůbeží,

nezpracovávat nemocnou drůbež,
dbát o osobní hYgienu (umývání rukou, přezouvání, převlékánípo
kontaktu s drůbeží),
informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinárnísprávu,

ochrana domácích miláČkŮ
nemocnýmiptáky
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psŮ, koček apod.

-

zabránit jim

v

kontaktu

s

uhynulými nebo

Zásady pro drobnochovatele drůbeže:
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ideální je drŮbeŽ chovat v uzavřených objektech a chránit ji před
kontaktem s volně žijícímptactvem,
V chovech, kde není moŽno zajistit
y uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší
možnémíře zabrání kontaktu s volně"h9y
žijícímiptáky,

krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
pokud moŽno zamezitpobytu na vodních plochách,
kde jsou ivolně žijícívodní ptáci,
pokud moŽno nenapájet neoŠetřenou vodou povrchových
z
vodních nádží, ke kteným mají přístup
volně žijícíptáci
VenkovnÍ vodní nádrŽe dle moŽnostíchránit před volně
žijicímiptáky (sítě, ploty, zábrany),
Pokud je to moŽné a vhodné využítplašičů,např. siluetu nebo maketu dravce,

zamezit znečištěníkrmiva a vody trusem volně Žijícíchptáků,
oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků
veterináři,
nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

V PříPadě dŮvodného PodezřenÍ.na výskyt pře.{mě!n_e
1ákazy - náhlý hromadný úhyn drůbeženebo
ptaótva, informujte místně příslušnépiacoviště kvs
olomouc. Dalšíinformace lze získat na

WWW.svscr.cz.

S pozdravem
MVDr, Aleš Zatloukal
ředitel
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