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Pohotovostĺrý plrĺn je rozdelený do 12 sekcií.

Tento dokument uprawje rizikorný plán v Slovenskej republike pľe klasick;ý mor
ošípaných. Dokument bol aktualizovaÍLý v ľoku 2020.
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SEKCIA 1 ZÁKoNľn ľnÁvoMoCI

Slovenská republika má zákonné pľávomo ci na zabezpečenie rýchlej a účinnej eradikačnej
kampane a implementovanie pohotovostného plánu.

1.1 Právnv rámec Dľe kontľolu klasického moru ošípanÝch ie obsiahnutý v týchto
dokumentoch

Zákon č. 3912007 Z. z' o veterinárnej staľostlivosti a o zmene niektoľých zákonov v zneni
neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon č. 3912007 Z. zo'.).

Naľiadenie vlády SR č. 27612003 Z. z., o opatľeniach na tlmenie klasického moľu
ošípaných (ďalej len,,naľiadenie vlády sPtč.2]612003 Z. z.").
Diagnostická príľučka ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek
a kľitéľia na vyhodnocovanie laboľatóľnych testov na potvľdenie klasického moľu
ošípaných 1120041276 (vestník MP SR č,.2612004).

l'2 Usmrtenie infikovaných zvierat a iedincov, ktoľé pľišli do kontaktu s infikovanými
zvieratami a spôsob nahľadenia škody

Podl'a $ 8 ods. 3 písm. e) zákonač.3912007 Z. z. saumoŽňuje oľgánom štátnej správy
vo veterinárnej oblasti nariadiť veterinárne opatrenia, ktorými sa nariadi usmľtenie
zvietat infikovaných KMo ako aj ostatných zvietat, ktoľé boli v kontakte s víľusom
KMo. obdobné opatľenia môže nariadiť aj veteľináľny inšpektor podl'a $ 14

citovaného zákona, ak si to okolnosti pľípadu vyžadujú.

Nariadením Rady (ES) 109912009 o ochľane zvierat počas usmrcovania (ďalej len

,,naľiadenie Rady") a nariadením vlády SR č. 43212012 Z. z., ktoľým sa ustanovujú
požiadavky na ochĺanu zvierat počas usmľcovania (ďalej len ,,naľiadenie vlády SR")
sa riadi usmfcovanie infikovaných zvierat a jedincov, ktoľé pľišli do kontaktu
s infikovanými zvieratami. Všetky úkony súvisiace S usmIcovaním zvierat sa vykonajú
podľa Štandaľdných operačných postupov na usmrtenie zvierat pĺi zdo|ávani nákaz
(ďalej len ,,ŠoP'o), súčasťou ktorých je akčný p|án aDoplnku č.1 k ŠoP na riešenie
neobvyklých, krizových situácií pľi depopu|ácii zvierat.

Ak sa na'Územi Slovenskej ľepubliky vyskytne klasický moľ ošípaných, chovateľovi
zvierat možno poskytnúť podporu na úhradu nákladov a strát spôsobených
nariadenými opatreniami.

1.3 Hlásenie o podozľení z výskytu KMo
Sanitačné oráce a iné činnosti v infikovanÝch chovoch
odstránenie kadáveľov
Kontrola premiestňovania zvierat

Zákon č. 3912007 Z. z. ustanovuje upovedomiť bez meškania orgán veterinárnej
spľávy uľčeným spôsobom o kaŽdom podozrení z výskytu choľoby podliehajúcej
hláseniu' ako aj ostatné skutočnosti v záujme ochrany zdravia zvierut a ľudí a podľa
svojich možností uľobit'nevyhnutné opatľenia na to, aby nedošlo k rozšíreniu choľoby.
orgány štátnej spľávy vo veterináľnej oblasti (ďalej len oľgány veteľinárnej spľávy)
majú pľávomoc nariadiť uzatvoľenie chovu, v ktorom su zvieratá podozľivé na KMo
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alebo z nakazenia touto choľobou. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvorit' a
izolovať. Akákol'vek manipulácia s kľmivom, odpadmi, výrobkami a inými
predmetmi, ktoľé by mohli byt'nositeľom vĺrusu, je zakázaná. Pohyb osôb dnu a von
zizolovaneho priestoru je obmedzený a podlieha schváleniu orgánov veteľinírľnej
správy.
Po laboľatórnom potvrdení nákazy je cieľom naľiadených opatľení dostat' choľobu
pod kontrolu, vyčistit' a vydezinfikovať všetky miesta, ktoré prišli do kontaktu
s uhynutými alebo podozrivými zvieratami.
Podrobný postup stanovuje Naľiadenie vlády sF.č.27612003 Z. z..

L4 Uľčenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu

Podľa $ 9 Nariadenia vlády SR č. 27612003 Z. z. v prípade potvrdenia klasického
moľu ošípaných v chove pľíslušný oľgán veteľinárnej spľávy vymedzi okolo ohniska
ochranné pásmo o polomeľe najmenej 3 km a pásmo dohľadu o polomere najmenej 10
km.
Legislatíva umožňuje modifikáciu veľkosti týchto pásiem v pľípade potreby.

1.5 Vakcinácia

Podľa $ 18 Naľiadenia vlády SR č.21612003 Z. z. je vakcinácia pľoti klasickému
moru ošípaný ch zakázaná.
Hlavný veteľináľny lekár môŽe v indikovaných prípadoch naľiadiť podľa Nariadenia
vlády SR č. 27612003 Z. z. vakcináciu zvlerat pľoti KMo, ak sa to týka núdzovej
vakcinácie KMo na základe dodržiavania podmienok tohoto nariadenia. Vakcináciu
na väčšom uzemí naľiadi hlavný veterinámy lekáľ, na zák|ade súhlasu Komisie
Európskej únie.

1.6 ného
ozbrojených síl a colných oľgánov.

Podľa $ 16 zákona č.3912007 Z. z. sú príslušníci policajného zboru, jednotky civilnej
ochľany, príslušníci ozbľojených síl a colných oľgánov povinní siolupraóovat' pľi
zabránení šíľeniu choroby a eradikácii choľoby, ak o to oľgán vetérináľnej správy,
veterináľny inšpektoľ alebo úradný veterinárny lekáľ požiada.

SEKCIA 2 F'INANčNE ZABEZPEČENIE

2.r

2.2

Personál

Mzdové náklady pĺacovníkov oľgánov veteľináľnej správy, ako aj pracovníkov
zamestnaných na dobu uľčitú pre zabezpečenie plnenia úloh v kĺízovýcň .ituá.iá.h, .ú
l<ryte zo štátneho rozpočtu Slovenskej ľepubliký'

Náklady na materiálne vybavenie a spotrebný mateľiál použitý na kontrolu KMo sú
Wyte z ľozpočtových zdrojov Slovenskej ľepubliky.

2.3 a
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Na vzniknuté náklady pľi kontrole KMo chovateľovi zvierat možno poskytnúť
podporu na úhľadu nákladov a strát spôsobených naľiadenými opatreniami. ($ 45
zákona č:. 39 /2007 Z.z.).

2.4 Vyplatenie odškodného

Na vzniknuté náklady chovatel'ovi zvierut možno poskytnúť štátnu pomoc na úhĺadu
nákladov a stľát spôsobených nariadenými opatreniami ($45 zákona č.3912007 Z.z.).
Schéma štátnej pomoci na eľadikáciu a prevenciu ochorení zvierat (ďalej len

,,schéma") je vypracovaná v súlade s platnými pľavidlami Európskej únie
upľavujúcimi poskytovanie štátnej pomoci . Schéma je vypracovaná podľa naľiadenia
Komisie (EU) č. 70212014 z25. juna 2014, ktoľým sa uľčité kategóľie pomoci
v odvetví poľnohospodáľstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú zazlučiteľné s vnútoľným tľhom pľi uplatňovaní článkov I07 a 108 Zmluvy
o fungovaní Euľópskej únie (U. v. EU LI93,I.1.2014).
Poskytovateľom pomoci je Ministeľstvo pôdohospodáľstva arozvojavidieka SR.

Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákona é. 3912007 Z.z. je úradný veteľinárny lekáľ
oprávnený potvrdzovať vyčíslenie nákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo
zabíjania zvieľat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadových vajec, zárodočných
produktov, pľoduktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného
pôvodu a kĺmív.

SEKCIA 3 HIERARCHIA KoNTROLNÝCH oRGÁNov

3.1 Zodpovednosť za kontľolu klasického moru ošípaných na územi Slovenskej republiky
má minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Výkonom kontľoly je poverený
hlavný veterináľny lekár.

3.2 Hlavný veteľinárny lekáľ splnomocňuje pľacovníka národného centľa pľe tlmenie
chorôb' aby vypracoval a aktualizoval pohotovostný plán pľe pľípad podozrenia a
výskytu klasického moľu ošípaných.

(meno a adľesa náľodného centľa pre tlmenie choľôb je v pľílohe 1)

V prípade výskytu nákazy, bude náľodné centrum ľiadiť všetky činnosti
v súlade s pľíkazmi hlavného veteľinárneho lekáľa.

Miestne centrá sú zodpovedné za kontľolu KMo (ohniská a obmedzenia)
v ľámci svojho ľegiónu .
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Ministeľ pôdohospodárstva

hlavný lekáľ

N centrum pľe
tlmenie choľôb *

Národné referenčné laboratórium
pre KMO vo Zvolene

Regioná|ne stredisko

\
Miestne ."nt.ľp."
tlmenie chorôb

* Náľodné centľum pre tlmenie choľôb je k dispozícii pre choľoby uvedené v Prílohe č'l zákolta
39t2007 Z. z.

SEKCIA 4 ľÁnooľE CENTRUM PRE TLMENIE NÁKAZ

4.r Hlavný veteľinárny lekáľ s podpoľou náľodného centra pre tlmenie choľôb je
zodpovedný za:
o riadenie miestnych kľízových centieľ pľe tlmenie chorôb
. styk s diagnostickými laboratóľiami
o zabezpečenie finančných pľostľiedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu

' zabezpečenie výcvikových programov KMo a nominovanie pľacovníkov pľe
veľejné výcvikové programy

o zabezpečenie osvetových kampaní
o riadenie ostatných oľgánov v pľípade vzniku choľoby
o rozmiestnenie peľsonálu a ostatných zdrojov do miestnych centieľ pľe tlmenie

choľôb
o schválenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu
o uzavretie hĺaničných priechodov v pľípade potľeby
o schválenie uvoľnenia vakcín a určenie vakcinačný ch zôno zabezpečenie núdzových finančných zdrojov, určených na kľytie nákladov

spojených s epidémiou
. styk s poľnohospodárskymi obchodnými združeniami a médiami. za informovanie O.I.E.
o styk s komisiou EU.

4.2. Hlavný veterináľny lekáľ je opľávnený v naliehavých pľípadoch pľi výskyte KMo riadit'
každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné veteľinárne činnosti na izemí
Slovenskej ľepubliky.

4.3. Národné centrum pre tlmenie chorôb je zriadene v prípade výskytu KMo na území SR
aje vybavené:

o potľebným zariadenim a zásobami (prostriedkami komunikácie _ PC. emailami
telefonmi, faxmi)

' mapami a inými materiálmi potrebnými na ľiadenie opatrení na tlmenie chorôb

6



5.1

5.2

5.3

5.5

. zozĺamaml náľodných organizácii, ktoľé musia byť kontaktované v pľípade
vypuknutia choroby (Príloha 10)

SEKCIA 5 KoNTROLA NA MIESTNEJ Únovľr

Za pripravenosť na výskyt a kontrolu KMo na miestnej úrovni je zodpovedný
regionálny veterinámy lekár. Každé miestne centrum ľiadi obvykle inšpektor pre
zdravie a ochĺanu zvierat, ktoľý je zodpovedný pľi výskyte KMo hlavnému
veterinárnemu lekáľovi Slovenskej republiky. Počet a umiestnenie regionálneho
stľediskďstredísk je také, že peľsonál, ktorý pracuje mimo stľediska sa môže ľahko
dostať do každého chovu hospodáľskych zvieľat v ľámci oblasti ktoru má pod
kontrolou avrátiť sa v pľiebehu dňa do stľediska. Existuje 40 regionálnych
veterinárnych a potravinových spľáv a centier, ktoľé sledujú zdravotný stav zvierat
v svojom ľegióne. Mapa ukazujúca územie, ktoľé pokrývakaŽde centľum, je v Prílohe
č.2 tohto náľodného pohotovostného plánu.

V prípade potľeby, z hľadiska denzity chovov, tľvania a rozšírenia nákazy, na
zabezpečenie operatívnosti ľiadiacej činnosti pľi likvidácii nákazy , môže ľegionálny
veterinárny lekár zriadiť ľegionálne stľedisko v mieste výskytu choľoby, ktoľé
vykonáva činnosť podľa poverenia miestneho centra na tlmenie choľôb'

5.4

Miestne centrá pre tlmenie choľôb sú vybavené potľebnými zariadeniami a zásobam|
aby mohli okamžite zasiahnuť v prípade vzniku choroby. Zoznam osôb a organizácii,
v oblasti zahrnutej do centľa, ktoľé musia byť kontaktované v prípade vypuknutia
choroby je aktualizovaný a je stanovený postup hlásenia (Príloha č.3 a Pľíloha č.9).

V stave nudze môžu byť potľebné zariadenia dodané aj pľostľedníctvom súkľomných
firiem.

Miestne centľá pľe tlmenie chorôb zodpovedajú za :

o implementovanie kontľolných opatrení a ochľanu životného prostľedia
o ľiadenie a výkon miestnych kontľolných opatrení v prípade vzniku choroby
o vymedzenie ochĺanného pásma a pásma dohľadu vo svojej pôsobnosti
o styk s náľodným centľom pre tlmenie choľôb
o zabezPečenie epizootologického šetľenia v spolupľáci so skupinou odboľníkov a za

transport vzoriek do diagnostických laboľatóľií
o udľžiavanie spojenia s VU Zvo\env súvislosti s odberom a tľansportom vzoriek
. styk s políciou pľi izolovaní infikovaných chovov a pri iných obmedzeniach v

regióne
o dozor nad ohniskom a nad všetkými pľácami v infikovaných chovoch: usmrtenia a

odstránenie všetkých nakazených zvierat a zvierat podozľivých znákazy a
nakazenia

. dozoľ nad dezinfekciou a čistením inťrkovaných pľiestoľov' mateľiálu a
dopravných pľostľiedkov

o uľčenie vakcinačného tímu
o Vyšetľenie chovov v ochľannom pásme a pásme dohľadu
o ľozhodovanie vo veci pľemiestňovania zvierat, prepľavy produktov živočíšneho

pôvodu' živočíšnych vedľajších pľoduktov, kľmív a materiáIov v ochĺannom
pásme a pásme dohľadu, ktoľé môŽu by' nositeľmi víľusu KMo, uzatvorenie tľhov
a bitúnkov
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o ukladanie opatrení na obmedzenie na premiestňovania v ochľannom pásme
a pásme dohľadu

o udrŽiavanie spojenia s políciou, poľnohospodáľskymi a obchodnými
spoločnosťami, faľmáľmi, bitúnkami a ostatnými prevádzkovateľmi
potľavináľskych podnikov, kafilériami a ostatnými spracovateľmi yŽP,
prevádzkovateľmi kľmiváľskych podnikov a pod.

o pľavidelné infoľmovanie verejnosti o rizikách infekcie a zapripravenost' v prípade
vzniku KMo naizemí svojho ľegiónu

o vykonávanie osvetových kampaní
. uspoľiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešné tlmenie choľôb
o súčinnosťpľi ohodnocovaní vzniknutých škôd

5.6 Povinnosti pri výskyte KMo vyplynú i pre d'alšie orgány

5.7

o polícia, armáda, oľgány civilnej ochrany, colné oľgány _ budú asistovat' pľi
zabezpečení infikovaných pľiestorov a kontľolovat'pohyb v oblasti.

Zloženie miestneho centra pľe tlmenie chorôb
o koordinančný tím
o administratívny tím
. epizootologický tím
o eradikačný tím súčasťou ktoľého je aj veterináľny inšpektoľ ochľany zvierut
o vakcinačný tím
o kontľolný tím

V prípade výskytu ohniska KMo môŽe regionálny veterináľny lekáľ po konzultácii
s nadľiadenými oľgánmi požiadať o pomoc iné centľum.

5.8 Miestne centľum pľe tlmenie chorôb bude v nepľetľžitom kontakte s náľodným
centrom a skupinou odboľníkov pre KMo, aby sa uľčila spľávna stľatégia eľadikácie
choľoby.

SEKCIA 6 SKUPINA oDBoRNÍKov PRE KMo
6.1 Skupiny odborníkov s podrobnými znalosťami o KMo boli vytvoľené v spolupráci

s národným centrom pre tlmenie choľôb a Náľodným ľefeľenčňým laboľatóriom pľe
KMo vo Zvolene (pľíloha č. 4).

6.2 Skupiny odboľníkov majú nasledujúce povinnostio ý pľípade primárneho ohniska KMo vykonať okamŽité epizootologické šetľenie'
ktoré poskytne rozsiahle zhodnotenie zahľnutého rizikao V pľiebehu tlmenia choroby sa zaoberať konkľétnymi vzniknutými pľoblémami
a poskytovat' rady miestnym centrám na tlmenie chorôb

' vžďy si udľŽiavat' odborné znalosti pľi zvládnutí naliehavých prípadov a znalosti o
choľobách uvedených v Pľílohe č. I zákona č. 39l20O7 Z. z. 

^ 
ŕľámci Slovenskej

1epubliky arozvíjat'nové stľatégie kontroly a techniky' ak je to potrebnéo Skolit' a poskytovat' rudy ostatnému peľsonálu o núdzových opatreniach

6.3 Epizootologické šetrenie z primárneho ohniska ochorenia popisuje
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o Situáciu v infikovanom chove
o Počet a dľuhy vnímavého a iného dobytka; metódy chovu
o Počet klinicky postihnutých zvierat a stanovený vek najstaršej patologickej zmeny
. Veľkosť aumiestnenie chovu ajeho vzťah sostatnými chovmi, verejnými cestami

a pod.
o Miestnu meteoľologickú situáciu, pokiaľ nie je k dispozícii z neďalekej

meteorologickej stanice
o Posledné premiestňovania (zvieratá a personál) do chovu a z chovu

6.4. Na základe týchto zistení poskytne vedúci skupiny rady miestnemu alebo náľodnému
centru o
o Možnom pôvode infekcie
. Pľavdepodobnej dobe tľvania infekcie v chove
o Chovoch, v ktorých je najväčšie ľiziko ľozširovania vzduchom alebo

premiestňovaním
. Sledovaniach a iných opatľeniach, ktoré sa musia vykonať za účelom obmedzenia

rozšiľovania choľoby

6.5. Skupina má k dispozicii zaúadenie na odber vzoriek ( pre 250 zvierat) a komunikačné
zariadenie. Môže bý poskytnuté mobilné vybavenie a umiestnené len za dezinfekčnú
baľiéľu mimo infikovaných pľiestorov.

6.6. Skupina odborníkov nie je zodpovedná za usmľcovanie a odstraňovanie kadáveľov a iné
rutinné opatrenia v infikovaných pľiestoľoch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych
centier pre tlmenie chorôb.

SEKCIA 7 ĽUDSKE ZDROJE PoŽADovANE v PRÍPADE
NUDZovÝcľĺ SITUÁCIÍ

Slovenská republika má dostatok ľudských zdľojov (pľíloha č.5) vľátane laboratóľneho
personálu (Časť 9), zariaďenia (Pľíloha č.9) a infraštľuktúry (Časť 3) na zabezpečenie
rýchlej a efektívnej eľadikačnej kampane ako je to poŽadované v pľílohe č.9
nariadenia vlády č.27612003 Z. z.

Do konca roka 2018 nebol v Slovenskej ľepublike žiadny ľegión s vysokou hustotou
populácie ošípaných.

Náľodné centrum pre tlmenie choľôb má k dispozícii zoznam veteľinárnych lekáľov a
administratívnych pracovníkov, ktorí môžu byt privolaní v pľípade výskytu KMo.
K dispozícii je 40 miestnych centier s vybavením (Pľíloha č.9) i personálom. Hlavný
veteľináľny lekár je podľa $ 6 zákona č.3912007 Z. z. oprävnený v naliehavých
pľípadoch pľiamo riadiť každého veterináľneho lekáľa, ktorý vykonáva odbomé
veteľináľne činnosti nauzemi SR, nariadiť núdzové opatľenia, ako aj riadiť
zamestnancov oľgánov veľejnej spľávy a iné osoby, ktoľých činnosti sú potrebné na
kontrolu alebo eradikáciu choroby zvierat. Nasadenie a kooľdináciu pracovníkov do
iných regiónov/okľesov bude riadiť národné centrum.

Školení pľacovníci pľe pľípad výskýu KMo (alebo so skúsenosťami s KMo) sú
uvedení v prílohe č. 5.
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Slovenská ľepublika má okamŽite k dispozícii dostatočný počet školených
pľacovníkov na prácu až v 70 ohniskách ochoľenia, v ktoľomkoľvek čase a
na riadne vykonávanie dohľadu v ochľannom pásme o polomeľe 3 km' v kaŽdom
znich.

SEKCIA 8 SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

Kópia opeľačného manuálu pre KMo je v pľílohe č. 6.

SEKCIA 9 DIAGNOSTICKE LABORATORIUM

Diagnostické laboľatórium pre KMo

Každé centrum pre tlmenie choľôb má okamŽitý a nepretržitý pristup do diagnostického
zariadenia pľe KMo _ Sérologické a virologické laboľatóľium - Národná ľefeľenčné
laboľatórium vo Zvolene je vybavené a spôsobilé pľe poskytovanie ľýchlej prvotnej
diagnózy atak isto pľe ľozsiahly serologický suľveillance.

Maximálny počet vzoľiek vyšetrovan ý ch tý ždenne j e :

- serologicky 3000 sa môŽe po týždni zvýšiť na 6 000
- virologicky 1200 sa môŽe po dvoch týždňoch zvýšit' na2 50O

Vo všetkých podozrivých ohniskách sa odoberajú vhodné vzorky arýchlo sa prepľavujú
podľa protokolu do diagnostického laboľatória (Prĺloha č. 6 aManuál pre KMo). Vedúci
Národného centra pre tlmeni e nákaz stanoví zodpovednost' Zaľiadenie lohoto postupu.

Zodpovednosti a povinnosti diagnostického laboratóľia sú stanovené v Pľílohe č. 6
Naľiadenia vlády č.27612003 Z. z.

SEKCIA 10 NUDZoVÁ VAKCINÁcIĺ
10.1 Bol pripravený pohotovostný plán pre núdzovú vakcináciu a je uvedený v Prílohe
č.3 k operačnému manuálu v Smerniciach pľe zamestnancov. Plán bude pouŽitý, keď
kampaň núdzovej vakcinácie bude schválená Európskou Komisiou a Stálym u;ĺbo.ó11 pr.
potravinový reťazec a zdravie zvierut.
Náľodné centľum pľe tlmenie chorôb bude zodp ovedné za získanie vakcíny, berúc do
úvahy legislatívu Spoločenstya, a za jej dodanie do oblastí, v ktorých sa bude pou živať.

V pláne je uvedené množstvo vakcíny, ktoľá sa bude požadovat'a opatrenia, ktoľé boli
vykonané na jej distribúciu, vrátane udrŽovania v chlade od jej obdržania po skladovanie
a miesto jej pouŽitia.

Vakcinačné vybavenie dostačujúce na podávanie vel'kých mnoŽstiev vakcíny v kĺátkom
čase, zaľiadenie s ktorym sa označujú vakcinované ošípané a potľebné foľmuláre sa
uchovávajú v sklade za účelom rýchlej pľepravy do miestniho centra pľe tlmenie nákaz
v oblastiach, v ktorých sa budú používať.

Zoznam osôb vykonávajúcich vakcináciu je zostavený z veterináľneho, technického
a administľatívneho, pomocného peľsonálu, školeného vo vakcinačných postupoch a ktorý
by bol rozmiestnený do Centier pre núdzovú vakcináciu.
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Centľum pre núdzovú vakcináciu bude zriadené v rámci Miestneho centra pľe tlmenie
choľôb alebo vjeho blízkosti abude pod kontľolou vedúceho veterinárneho lekáľa, ktorý
zodpovedáza miestne centrum pre tlmenie choľôb.

KaŽdý vakcinačný tím sa skladá z veteľinárneho lekáľa a technického asistenta.

Pľedtým ako sa vykoná vakcinácia stáda, budú ošípané klinicky vyšetľené a budú
vakcinované len vtedy' ak budú bez priznakov klasického moru ošípaných. Ak sa nemôŽe
vylúčit'prítomnosť klasického moľu ošípaných, prípad bude postúpený miestnemu centľu
pľe tlmenie choľôb za účelom pľijatia opatľení'

10.2 Pohotovostný plán pre vakcináciu je v Pľílohe č.3 k operačnému manuálu.

SEKCIA 11 TRENINGOVE PROGRAMY

Školenie pracovníkov

Pľe veteľinárnych lekáľov, technických asistentov a administľatívny pomocný personál vo
veteľináľnej sluŽbe je zavedený jednotný program školení pre tlmenie a eradikáciu klasického
moru ošípaných.

Školenie pre skupinu odboľníkov a pre kľúčových členov národného centľa pre tlmenie
choľôb je v ľámci programu kuľzov o nákazlivých choľobách v celom Spoločenstve azahÍňa
patogenézu, klinickú a laboratóľnu diagnostiku, epidemiológiu, sledovanie a suľveillance,
všeobecné ašpecifické kontľolné opatľenia, používanie pľediktívnych údajov apostupy
v infikovaných chovoch.

Tréningové cvičenia pre ostatných zamestnancov organizuje skupina odborníkov za pomoci
zamestnancov na všet\ých úľovniach' ktorí majú skúsenosti s touto chorobou. Tréningový
program zaMín:

- diagnózu klasického moru ošípaných;

- postupy v podozľivých a známych infikovaných chovoch;

- epizotologické šetľenie;

- postupy v ochrannom pásme a pásme dohľadu;

- sledovanie a suľveillance;

- postupy v národnom centre pľe tlmenie choľôb;

- postupy v miestnom centre pľe tlmenie choľôb;

- ochĺana zvierat (welfaľe) v čase usmrcovania a v chovoch
opatľeniami;

- uchovávanie záznamov o KMo na všetkých stupňoch;

1l
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- komunikácia ahlásenie v ľámci organizačnej štľuktúľy

- úlohy/povinnosti centieľ pre tlmenie choľôb a skupiny odboľníkov;

- účinný ľozhodovací proces;

- hlásenie (notifikácia) a postupy publicity.

Uradné školenia sa uskutočňujú pravidelne za účelom podporovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečit', aby boli poskytnuté novým pracovníkom na začiatku
ich pľacovneho zaruďenia teoľetické a pľaktické vedomosti o klasickom moľe ošípaných.

okĺem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úľadných školení, z ktorých niektoľé sú
simulačnými cvičeniami, pohotovostné cvičenia v ľeálnom čase, ktoľé s'imulujú, pokiaľ
moŽno čo najľealistickejšie postupy tlmenia choľôb, sa uskutočňujú v dvojľočných
inteľvaloch. Intenzívne a extenzívne systémy produkcie dobytka a chovy so zmiešanými
druhmi zvierat sú zahľnuté v týchto cvičeniach. Zartad,eniasú k dispozícii na:

- podpoľu operatívneho riadenia v ohnisku;

- poskytovanie rýchleho sledovania kontaktných chovov aľizikových stád;

- simulovanie ľozšiľovania ochoľenia medzi chovmi;

- porovnávanie následkov rôznych kontľolných stľatégií;

- riešenie problémov, ktoré sa pľavdepodobne vyskytnú v reálnych situáciách

Laboľatóľny peľsonál sa zúčastní na simulačných cvičeniach ale okrem toho bude mat'
špeciálne školenie o laboľatórnych diagnostických technikách.

Efektívnosť každého pohotovostného cvičenia v ľeálnom čase je vyhodnotená' pľipľavená je
správa a skúsenosť sa vyuŽiva na zdokonalenie plánovania následných ireningov1ión
podujatí.

SEKCIA 12
O KMO

PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Cle'ľom publicity a infoľmačných kampaní je zabezpečit' rozsiahlu informovanosť
o klasickom moľe ošípaných, o klinickýclr pľíznäkoch, aby osoby, ktorí sú v pľavidelnom
kontakte s ošípanými a diviakmi, okamžite hlásili podozrenie na'KMo. Informovanost' je
zabezpečená odbornými článkami v časopisoch, organizáciou prednášok, kuľzov' pomocou
médií, zveľejnením infoľmácii na webovej stľánke Šietne1 veteľinárnej a potravinovej spľávy:
www.svssr.sk.
Mi"" 

"ď"- átna 
'a-potravinová správa Slovenskej ľepubliky vyd,áva v závislosti od

nákazovej situácie infoľmatívne materiály, prípadne 
-letáky 

o KMo, ktoré sú uľčené pre
chovateľov ošípaných.
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Prílohv

Regionálne veterináľne a potravinové spľávy udržiavajú kontakt s chovateľmi a pravidelne
ich informujú o aktuálnej nákazovej situácii KMo v Slovenskej ľepublike, v členských
štátoch Európskej Unie a v tretích krajinách.

Náľodné centľum pľe tlmenie choľôb zvierat
Mapa ukazujicaizemie, ktoré pokľývajú miestne centľá pre tlmenie choľôb.
Zoznam foľmulárov a hlásení používaných miestnymi centľami pľe tlmenie
choľôb.
Skupiny odboľníkov pľe KMo.
Veterinárni lekáľi školení pre pľípad výskytu KMo (alebo so skúsenosťami
s KMO).
operačný manuál pľe KMo.
Pohotovostný plán pre vakcináciu.
Miestne centľá pre tlmenie choľôb.
Vybavenie miestnych centieľ pľe tlmenie chorôb.
Zoznam národných oĺganizáci| ktoré musia byť kontaktované v pľípade
vypuknutia choroby

1.

2.
J.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10
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Pľíloha č.1.

Slovenská republika

Náľodné centľum pľe tlmenie choľôb nĺierat

Štátna veterináľna a potľavinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17
84312 Bratislava

Funkciu vedúceho Národného centľa pre tlmenie choľôb wierat plní vedúci odboľu
zdravia a ochrany nĺieratŠvľs sn

MVDľ. Maľtin CHUDÝ
tel.:021602 57 230,0905 589 169
fax:021602 57 247
E_mail : maľtin.chudy@svps.sk
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Príloha č.2.

Slovenská republika

Mapa ukazujúca územie, ktoré polaývajú miestne centrá pre tlmenie chorôb.

I
,

3
4
5
6

Bratislava
Scnec

Dunajská Streda
Galanta
Tľnava
Senica

Komárno
Nové Zámky
Levice
Nitľa
Topol'čany
Salta

Nové Mesto nad Váhom
Trenčín
Púchov
Pľievidza

Žiat nad Hronom
Zvolen
Vel'ký Kľtíš
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica

Maľtin
Liptovský Mikuláš
Žilina
čadca
Dolný Kubín

Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice - mesto
Košice _ okolie
Trebĺšov

Michalovce
Poprad
Staľá Ľubovt'ĺa
Pľešov
Vranov nad Topl'ou
Bardejov
Svidník
Humenné

28
29
30
3l
32

33
34
35
36
37
38
39
40

13
l4
15
t6

l7
18
19
20
2l
))

23
24
25
26
27

7
I
9
10
il
l2

36rr zt!
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)22

rl8

t5



Pľíloha č.3.

Slovenská republika

Zoznam foľmulárov a hlásení používaných miestnymi centľami pľe tlmenie nákaz.

záznam z kontľo
záznam o usmftení zv|erat v ohnisku
zaznam o konaní záverečného čistenia a dezinfekcie
zaznam o čistenia a dezinfekciekonaní

Zrušenie
va o zániku ohniska KMo

na
inteľnet/intranet ŠVPS

veterinárne
SR)
laboľatóľne vyšetľente nákaz chovoch ošípaných

info/lO LD 07-01.svssr.sk/dokum

cké šetľenie chovochKMO

ov a počty zvierat vyšetľených (ochľanne vakcinovaných) na KMo
(v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme dohl'adu)

Súpis chovatel'

Veterinárne opatľenia pn potvľdeníKMo( ohnisku, ochrannom pásme, pasme
kontaktné

Denné hlásenie o situácii KMO
klasického moľuo

Veteľinárne z KMO
z KMOšetrenie

Hlásenie o z KMO
Názov foľmulára
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Pľíloha č.4.

Slovenská republika

Skupiny odboľníkov pľe KMo

1. Skupina odborníkov

vedúci skupiny - MVDr. Rudolf JANTO, ŠVPS SR Bratislava,
tel.:0481415 4127,0905 593 657
fax:0481412 56 501
E-mail : rudolfjsn!_q(@Sv6k

člen _ Doc. MVDr. Peteľ Lazar PhD. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košicich
tel: 0915 984 569
E-mail : peter.lazar @uvlf. sk

člen _ PaedDr. Imľich Šuba PhD., Slovenská poľovnícka komora Bľatislava
tel.: 02157203312,0903 434 523
E-mail : spk@polovnictvo.sk

člen * Ing. Milan Chlpoš Ministerstvo pôdohospodarstva arozvoja vidieka SR
tel.: 021 59266524, 0905 3 13 546
E-mail : milan.chlpos@land.gov. sk

Zástupca Národného referenčného laboľatória vo Zvolene

2. Skupina odboľníkov

vedúci skupiny - MVDľ. Rudolf Smriga, RVPS fumavská Sobota
tel.:0471381 11 39, 0918779 092
fax :0471562 74 39
E-mail : Riaditel.RS@svps.sk

člen _ MVDr. oskar Slivka, RVPS Komárno,
tel.:035177 31 235 - 236,0905 413 189
fax : 0351773 12 34
E-mail : ZdravieZvieľat.KN@svps. sk

člen - Ing. Martina Hustinová Slovenská poľovnícka komoľa Bratislava
tel.: 02157203323,0910 707 082
E-mail : ptíroda@polovnictvo. sk

člen - Ing. Jozef Bučko PhD. Náľodné lesnícke centrum Zvolen
tel.: 0455202361,0908 215 995
E-mail : bucko@nlcsk.oľg

Zástup ca Národného refeľenčného l aboratóľia vo Zvolene
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Pľíloha č.5.

Slovenská republika

Zamestnanci školení pľe pľípad výskýu KMo (alebo so skúsenosťami s KMo)

I Počet mozu

Všetkých cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly KMo a v pľípade
najhoršieho scenára môžu bý povolaní. Avšak v praxi okolo 600 úradných veteľinárrrych
lekáľov môže byť povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veteľináľnych technikov na
pomoc miestnym centľám pľe tlmenie nákaz. Zoznam týchto veterináľnych lekárov
atechnikov je uvedený vregionálnych pohotovostných plánoch auchováva sa vnárodnom
centre. V tomto zozname je uvedené:

o Meno a|okalizácia členov personálu
o Kvalifikácia, napľíklad veterinárny lekár
o Pľaktické skúsenosti skupiny l ( špecifikovanie ochoľenia)
. Vykonané školenie

Všetci zamestnanci, ktoľí nie sú pod pľiKMou kontľolou hlavného veterináľneho lekáľa majú
stálu dohodu medzi hlavným veteľináľnym lekáľom azamestnávatel'mi o okamžitom
uvol'není takýchto zamestnancov.

Spanielčina.

Slovenská ľepublika infoľmuje kaŽdoročne Komisiu o:o Počte veterinárnych lekáľov, ktorí sú k dispozícii pľi plnení povinností v súvislosti
s KMO

uale

Všetci úradní veterinárni lekáľi sú školení a v dôsledku nepľetľžiteho výskytu KMo
vposlednom desaťročí minulého storočia mnohí znich majú pľaktické skúsenosti sKMo.
Novoprijatí zamestnanci ako súčasť nástupnej pľaxe' pľaviáehych školení organizovaných
Inštitútom pľe vzdelávanie veterinárnych lekárôv, pľípaáne školení organizovaných v ľamói l.
postgľaduálneho školenia sú oboznámení s opatľeniami vykonávanými pľi výskyte KMo
a epidemiológiou tohto ochorenia.

o Zoznam veterinámych lekáľov,-a. technikov schopných plynule použivať niektorý
z jazykov členských štátov EU je uvedený v ľámci 

'.gionalrryc'h 
pohotovostných

plánov aje uchovávaný v národnom centre.
okrem nich sú to ďalší veteľináľnu lekáľi, ktorých jazykove schopnosti sú slabšie, avšak
môžu bý'využite. Jazyky sú nasledujúce:
Angličtina
Francúzština
Taliančina
Nemčina

z
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Počte veterinárnych lekáľov s pľaktickými skúsenosťami o choľobách, ktoľé sú
uvedené v Prílohe l zákonač.3912007 Z. z..
Spôsobilosti pľacovníkov orgánov štátnej správy vo veterinaľnej oblasti pracovať
s viac ako jedným jazykom Spoločenstva

Zamestnanci v miestnom centre
. Vedúci miestneho centra
o Veterináľni lekáľi školení v

- diagnóze uvedených choľôb
- usmľcovaní, čistení a dezinfekcii v infikovaných pľiestoľoch
- kontrolách premiestňovania

. Podporný personál školený
- v postupoch v infikovaných priestoľoch
- kontrolách premiestňovania

o Zamestnanci úľadu školení v uchovávaní záĺznKMov, požadovaných na diagnózu
KMO

Zamestnanci sa zúčastňujú kurzov za účelom získania schopnosti okamŽite konať v pľípade
výskytu ohniska KMo.

Skupiny odbomíkov
. vedúci skupiny odboľníkov - veterinárny lekáľ, skúsený alebo školený v epidemiológii

a klinickej diagnoze
o veterinárny lekár so skúsenosťami alebo školený v usmľcovaní, odstraňovaní

kadáveľov a čistení a dezinfekcii
o odborník diagnostického laboratória' skúsený vo vykonávaní laboľatóľneho testu.

Skupina odboľníkov má pľístup k meteoľologickým posudkom a pľedpovediam. Skupina je
pľavidelne školená v epizootologických, diagnostických akontľolných postupoch ( Časť 1 1)

o

a
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Pľíloha č.6.

Slovenská ľepublika

opeľačný manuál pre KMo

Právny základpre

- hlásenie podozrenia z nákazy $ 3 nariadenia vlády 27612003 Z .z.
- zabíjanie zvierat, oceňovanie avyplácanie kompenzácií $ 40 Zákona3912007 Z. z.
- zničenie tiel a pľístup na miesta' ktoľé sa budú pouŽívať natento účel ($ Snariadenia

vlády 21612003 Z. z.
- sanitáľne a iné postupy v infikovaných pľiestoroch ($ 5 naľiadenia vlády

27612003 z. z.)
- kontrola pľemiestňovaní ($ 10 a l1 Naľiadenia vlády 2761200 z. z.)
- nudzovávakcinácia ($ l9 Naľiadenia vlády 27612003 z. z.),

organizačná schéma v pľípade výskytu ohniska.

- národné centrum pľe tlmenie choľôb
- miestne centrum pľe tlmenie chorôb
- skupiny odboľníkov

M in ister pôdolrospodáľstva

hlavný veteľi y lekáľ

centľum pre Národrré referenčné laboľatórium
pľe KMo vo Zvolenetlmenie choľôb *

Miestne
choľôb

centľá pľe tlmenie* ---------} Regionálne stredisko

Zodpovednosť za kontrolu klasického moľu ošípaných na územi Slovenskej republiky má
minister pôdohospodárstva Slovenskej ľepubliky. Výkonom kontroly jô povárený
hlavný veteľinárny lekaľ.

Hlavný veteľinámy lekár splnomocňuje pľacovníka náľodného centra pre tlmenie choľôb, aby
vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pre pľípad podozľenia a výskytu
klasického moru ošípaných.
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V prípade výskytu choľoby riadi národné centľum všetky činnosti v súlade s pokynmi
hlavného veterináľneho lekára.

Miestne Wizové centrá sú zodpoveďné za kontľolu KMo (ohniská a obmedzenia) v ľámci
svojho regiónu.

1. Predbežné opatľenia

1.1 Ohlásenie choľoby

Výskyt KMo alebo podozrenie z výskyu KMo musí bý'ohlásené bez akéhokol'vek
zdržaniaŠvps sn.

t,2 Postup šetľenia

Po pľijatí hlásenia výskytu alebo podozrenia z výskytu klasického moru ošípaných (KMo)
v chove so Živým materiálom alebo na iných miestach, ľegionálna veterináľna a potľavinová
správa musí okamžite zabezpečiť zač,atie šetľenia, aby sa dokáza| alebo vylúčil výskyt
ochoľenia, a aby sa podozrivý chov dostal pod stálu úradnú kontľolu.
V čase keď sa šetrenie začne, musí byt okamŽite infoľmované naľodné centľum pľe tlmenie
choľôb, aby sa mohli uľobiť pľípľavy pľe zvládnutie epidémie ak bude potvľdený výskyt
ochorenia' vrátane za\oženia miestneho (kľízového) centľa pľe tlmenie chorôb a skupiny
odboľníkov.
Poverený úradný veteľinárny lekáľ, vykonávajúci šetľenie v chove' musí mať so sebou
vybavenie podľa prílohy č.2 tejto príručky.
V prípade chovu s veľkým mnoŽstvom zvlerat môže by' pľe potľeby šetľenia potľebné
nasadiť viac než jedného povereného veteľinárneho lekáľa amôŽe bý vyžiadaná asistencia
technického peľsonálu.

2.1

Epizootologické šetľenie

Naľiadenie opatľení na premiestňovanie zĺierat

okamŽite po pľíchode do podozrivého chovu musí poveľený úľadný veteľinámy lekár
majitel'ovi ošípaných alebo jeho zástupcovi uložiť nasledujúce opatrenia:

o všetkY ošípané v chove, musia byť v uzatvoľených pľiestoroch, pľípadne pľeložené
na iné miesto' kde môžu byť izolované,

o žiadne ošípané nesmú byť prisunuté do chovu alebo opustiť chov
o žiadne bravčové mäso nesmie byť vyvezené z chovu bez písomného súhlasu orgánu

veterinárnej spľávy
o Žiadne kadávery ošípaných nesmú opustiť chov bez písomného súhlasu oľgánu

veterináľnej správy
o žiadne krmivo pre zvieratá, vybavenia' pľedmety,matertá|y alebo odpadky, schopné

pľenášať vírus KMo nesmú opustiť chov bez písomného súhlasu oľgánu
veterináľnej spľávy

o osobY smú vstúpiť alebo opustiť chov iba za podmienok stanovených oľgánom
veteľináľnej spľávy

o voziďlá smú vstúpiť alebo opustiť chov iba za podmienok stanovených oľgánom
veteľináľnej správy

2
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. pri vchodoch a východoch z budov, v ktorých sú umiestnené ošípané a v samotnom
chove musia by' zabezpečené vhodné spôsoby dezinfekcie za pouŽitia
dezinfekčného pľostriedku úľadne schváleného proti vírusu KMo.

Yýrazné oznámenie o podozľení na KMo bude umiestnené na každom vstupe do chovu' Ak
je to povaŽované za potrebné pre zameďzenie ďalšieho rozširovania ochoľenia, zákaz
opúšťania chovu môže byt'rozšíľený aj naostatné druhy zvierut.
Majiteľ musí byt' inštruovaný, že aj keď úradný veteľináľ spľaví of,rciálny súpis ošípaných v
chove zepizootologických dôvodov (čast' 2.4),je povinný uchovávať zŕnnamy ovšetkých
ošípaných v chove podľa kategórií a doplniť zoznammnožstvom zvierat,ktoré uhynuli. Tento
zoznam musí byt'pľavidelne aktualizovaný údajmi onaľodení alebo uhynuti zvierat počas
doby podoztenia. Infoľmácie na Zoznarne musia byt' na požiadanie predloŽené a pľi kaŽdej
kontrole dozorných oľgánov môžu bý' skontrolované.
Urgentné kontľoly sa týkajú iba chovov, v ktorých je podozrenle Z výskytu KMo alebo, ak
to národné centľum pľe tlmenie choľôb povaŽuje za potrebné, môŽu sa ľozšíriť aj na iné
chovy, ktoľé sú v kontakte s chovom a ktoľé by mohli bý' ohĺozené v pľípade potvľdenia
choľoby.
Ak sa pľítomnosť KMo nepotvľdí alebo nevylúči do 15 dní od ustanovenia obmedzení
pohybu v podozrivom chove, RVPS podľa potreby povolí odvoz (pod dozoľom) ošípaných
pľiamo na bitúnok uľčený RVPS, za predpok\adu, že:

o všetky ošípané z chovu boli prehliadnuté;
o ošípané uľčené na pľevoz boli klinicky vyšetľené, vľátane kontroly telesnej teploty na

ľepľezentatívnej vzorke
o každá ošípaná bola označená ušným číslom;
o ošípané sú prevážané v úradne zapečatenýchvozidlách;

' bitúnok by mal bý'informovaný o úmysle zaslaniaošípaných z chovu podozľivého
z KMO nazabitie;

o ošípané sú držané azabijane samostatne od ostatných ošípaných;
o vozidlá azaúadenie použité na transpoľt ošípaných musia byť po pľesune vyčistené

a dezinfikované;
o pľi vyšetrení pred a po zabití sa sledujú príznaky svedčiace na pľítomnost'vírusu KMo;o mäso ztýchto ošípaných sa umiestni iba na domácom trhu.

obmedzenia uvedené vyššie zostanú v platnosti, kým sa úradne nevylúči KMo.

Vpľípadepotrebybudepolicajný zborpožiadaný opomocpľi uplatňovaní obmedzení.

2,2 Prvotnéepizootologickéšetľenie

Epizootologické šetľenie by malo byt'vykonané za účelom zistenia:

. dižky tľvania KMo v chove pred nahlásením podozľenia;
o možný pôvod choľoby v chove a identifikácia iných chovov, kde sa môŽu nachádzať

ošípané, ktoré sa mohli infikovat' ztoho istého zdroja;o pohyb ošípaných, kadáverov, mäsa, dopľavných pľostriedkov, materiálov alebo ľudí
pľenášajúcich víľus do alebo zinýchchovov s ošípanými.
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2.3 Rozšírenie obmedzení na pohyb zvierat

Ak má RVPS dôkaz o tom, že sa KMo mohol pľeniesť ziných chovov do podozľivého
chovu, alebo Že choľoba mohla byť nejakými pľostriedkami pľenesená zpoďozrivého chovu
na ine chovy, aj tieto ďalšie chovy musia byť zaradené do úradného pľogľamu obmedzení
apozoľovania podľa časti 2,I, kým sa prítomnosť KMo vpodozrivom chove úľadne
nevylúči.

2.4 Klinické vyšetrenie

Pred klinickým vyšetrením chovu si úradný veteľináľ navlečie ochľanný odev a zabezpeÓi
osobnú dezinfekciu.

Úradný veterinárny lekár pľed vyšetľením musí spľacovať súpis rozdielnych kategóľií
ošípaných v chove _ kance, pľasnice, chovný mateľiál, výkľmové ošípané, odstavčatá a
ciciaky.

Načrtnutý plán mal by zahÍňať budovy v chove s označením množstva ošípaných v každej
kategórii a v každom chove.
Je potľebné urobiť podrobné vyšetľenie všetkých ošípaných v chove ako aj záznam
o všetkých pľíznakoch choroby, ako aj o ich identifikácii a mieste pobytu ošípaných v chove,
vykazujúcich takéto abnormality.
Upľednostňuje sa začať kontrolu stáda v mieste chovu' kde sú podľa vyhlásenia majiteľa
alebo jeho zástupcu ošípanó zdravé, ponechajúc podozľivé zvieratá na koniec. Ak to nie je
možné, hlavne v pľípade veľkých chovov s obmedzeným počtom pomocníkov, môŽu sa
vyšetľiť najprv podozrivé zvieratá.

Klinické pľíznaky KMo, ktoľé sa môžu vyskytnúť, sú :
o hoľúčka
o gastľointestinálne
o ľespiľačné pľoblémy
. chúlenie sa ošípaných
. zmenafarby a petechiálne kľvácanie na koŽi
o diskoordinácia, apatia,letaľgia a nechutenstvo.

U dospelých jedincov sa môŽe vyskytnúť atypický pľiebeh, pľi ktorom chýbajú klasické
priznaky choroby.

2.5 Post-mortem vyšetľenie

Po skončení vyšetľovania všetkých živých ošípaných by mal úľadný veterinaľny lekár
vykonať podrobné vyšetrenie uhynutých zvíerat v chove azaznamenať prípadné zmefiy

Medzi patologické zmeny, ktoľé sa môŽu vyskytnúť patľia:
- petechiálne krvácaniny na mediastinálnych lymfatických uzlinách, na močovom

mechúľi, epiglotis a obličkách
- zväčšenie sleziny
- slezinové infarkty
- čľevné ulceľácie
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kľvácaniny na obličkovej panvičke
rozsiahle kľvácaniny v bľušnej dutine

2.6 Diagnostické usmľtenie

Ak nie sú k dispozícii uhynuté ošípané na post-moľtem vyšetrenie, alebo ak vzorky odobľaté
zkadáyerov v chove nemajú vhodnú kvalitu pľe diagnostické laboľatóľium' poverený úradný
veteľináľ môŽe vybrat'vhodnú ošípanú alebo ošĺpané' ktoré budú usmľtené.
Za ošípane povinne usmrtené na diagnostické účely môŽe byt' poskytnutá podpoľa na úhradu
nákladov a strát spôsobených nariadenými opatľeniami. Ak sa má usmľtii jeäna ošípaná na
diagnostické účely, upľednostňuje sa smrtiaca injekcia do v. jugularis.

2,7 Odbeľ vzoriek

Vzorky kľvi na detekciu vírusu by mali byt' odobľaté zvieraťu s klinickými priznakmi,
najlepšie v počiatočnej fáze choroby. Ak je zviera bez klinických priznakov-malá by sa krv
odoberať ošípaným s teplotou od 40,5oC vyššie. Vzoľky krvi bý sa mali odobrať aj od
ošípaných, ktoré sú povinne zabite pľe diagnostické účely (viď čast'3.5 - odber vzoriek kivi).

od každej ošípanej by sa mala odobľať jedna vzorka, ktorá môže byt' aj bez antikoagulačnej
pľísady. Zpodoztivého chovu by sa malo odobrať až do 10 vzoľiek. odbeľ vzoľiekia musl
uskutočniť v súlade s diagnostickou pľíľučkou - Diagnostická pľíľučka ustanovujúca
diagnostické postupy, metódy odbeľu vzoriek a kritéľia na vyhodnócovanie laboratóľnych
testov na potvľdenie klasického moľu ošípaných 1120041276 (vestník MP SR č.26 l2O04).

Vzorky kľvi by sa mali podľa potreby fužať pľi teplote 4"C až do ich odoslania náľodnému
ľeferenčnému laboratóriu.

Vzoľky tkaniva by sa mali odobľat' ošípaným, ktoľé uhynuli v pľedchádzajúcich 24 hodinách,
a u ktoľých ešte nedošlo k autolýze, pľípadne od ošípaných, ktoré boli zabité z diagnostických
dôvodov. Vzoľky tkaniva by sa mali odobrat'najmenej od dvoch _ tľoch ošípaných.

Vzoľky tkaniva sa musia odoberat' aseptickým spôsobom, bez kontaktu s dezinfekenym
prostriedkom a mali by sa ukladať do osobitných 8istých nádob označených číslom chovu,
počtom ošípaných, od ktoľých sa vzorky odoberali, dľuhom tkaniva, menom úradného
veteľinára a dátumom odberu.

Žiadaĺtka, ktoľá sprev ádzavzorky, by mala uváďzat' podrobnosti o ošípaných, ktoľým boli
vzoľky odobraté, vrátane údajov o klinickom a post-mortem vyšetľenĺ ä ĺáajov o ostatných
druhoch zvieĺatpľítomných v chove. Na Žiadanke musí byt' jasne vyznačené,Že sa jedná
o vzoľky zpodozrivých ošípaných na KMo. Jedna kópia spiievodnej žiadan|y zostane
úľadnému veterináľovi, ktorý ju založí do dokumentácie a ä'alšia t<opia bude odoslaná faxotn
do národného centra pre tlmenie nákaz.

Nebude sa pouŽívať nijaká konzeľvačná^látka, avšak vzoľky by sa mali udržiavať pľi teplote
4"C až do ich odoslania do náľodného referenčného laboľ atóľia.

Tkanivá požadované pre laboľatórne vyšetrenie zahŕť,lají:- tonzily, obličky a slezinu
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ileum
dve z nasledovných skupín lymfatickýchuzlin
retľofaľyngeálne
parotické
mandibulárne
mezenteľické

odobľať by sa malo cca 10 g sleziny, obličky a ilea.

2.8 odobeľanie vzoľiek sleziny

Pre odber vzorky zo sleziny sa kadáveľ ošípanej uloží na pľavý bok' Koža pokrývajúcaľave
rebrá abrucho sa odtiahne od chľbtice. Potom sa pouŽije čistý nôž na rez medzi tľetím
a štvľtým rebrom od konca, umožniac tak odsunúť tri posledne ľebrá k chrbtici - peľitoneum
zostane nedotknuté a pod ním sa črtá slezina. Peľitoneum Sa nadvihne pomocou
anatomických klieští a nad slezinou sa nareže. Voľný koniec sleziny sa pľidľží obyčajnými
kliešťami a do čistej nádoby sa odobeľie 3 cm vzorka.

2.9 odber materiálu ztonzíl

Vyšetľovaný kadáver ošípanej sa uloŽí na chľbát s natiahnutým kľkom.
Koža a podkožné tkanivo sa odstľáni spomedzi čeľustí ažpohĺtan.
od bľady sa urobí obojstranne veľtikálny ľezpozdižvnútornej hľany čeľuste a odhalí sa jazyk,
rez sa ľobí čo najbliŽšie k čeľusti.
Jazyk sa uchopí zalltot' odtiahne dozadu a odhalia sa tonziláľne krypty natozhraní konca
tvrdého podnebia a dorzá|nej strane hltanu.
Tonziláľne kĺypty sa potom môžu vybrať spolu s podkladovým tkanivom - uložia sa do čistej
nádoby.

2.l0 odosielaniemateľiálu

Kľvné a tkanivové vzoľky by sa mali prepravovať najlepšie poslom, v každom pľípade však
čo najrýchlejšie do národného refeľenčného laboľatória. Laboľatórium by malo bŕ
oboznámené s odoslaním diagnostických vzoriek a malo by bý' infoľmované o očakávanom
čase, kedy by mali vzoľky doľučiť, aby sa mohli pripraviť na ich príjem a vyšetľovanie. Počas
pľevozu by sa mali chladiť, nie však mraziť' V laboratóľiu sa vzoľky môžu uskladňovať
pľi teplote 4"C, a|e čo najskôr by mali byť vyšetľené na KMo a hlavne v pľvej fáze epidémie
aj na africký moľ ošípaných. Je dôležité, aby v pľípade séľopozitivity mateľiálu na vírus
KMo, bola skontrolovaná aj moŽnosť pľítomnosti protilátok proti vakcinačnému víľusu,
pľoti víľusu BVD alebo boľdeľ disease. Je dôležité aby sprievodná Žiadarlka k vzorkám do
laboľatóľia obsahovala aj anamnestické údaje o chove a prípadne epizootologické údaje, ktoré
sú k dispozícii, vrátaĺe' ak je to možné aj pravdepodobného zdroja infekcie a dátumu
zavlečenia.

2.ll Hlásenie ľiadiacemu centľu

Po ukončení pľedbežného šetľenia, odobľatí potľebných vzoriek kĺvi atkaniva azabezpečení
odoslania vzoriek do národného ľeferenčného laboľatória, úradný veterinár, predtým než
opustí podozrivý chov by mal vyplniť predbežné hlásenie azaslať ho buď faxom alebo
nahlásiť telefonicky národnému centru pre tlmenie chorôb. V každom prípade by sa mal
poveľený úradný veteľináľ spojiť s centrom, aby mohol dostať inštrukcie, týkajúce sa ďalšieho
postupu pred opustením chovu.
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2.l2 Činnost'v období do obdľžania laboľatóľnych qýsledkov

Naľiadené opatľenia uložené podľa odseku 2.7 zostanú v platnosti ú kým nebude úľadne
vylúčené podozľenie na KMo.

Majiteľ, alebo zástupca majiteľa, by mal byt' infoľmovaný, že môže trvať až tri dni neŽ sa
doručia výsledky vyšetľení, ale že za ten čas môže súkĺomný veterinár navštíviť chov
a ošetriť choré zvieratá za predpokladu dodržania pľísnych dezinfekčných opatľení.

Uradný veteľinárny lekár by mal pľed opustením chovu skontrolovať, či majiteľ, alebo jeho
zástupca, porozumeli opatreniam, ktoľé boli naľiadené naprevádzku jeho chovu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoľé sú potľebné pre vstup oprávnených osôb do chovu.

Musia byt' urobené opatľenia na bezpečnú likvidáciu kadáverov ošípaných, ktoré uhynuli
alebo boli usmľtené pre diagnostické účely. Toto musí prebehnúť pbd úradným dozórom
a spôsobom, ktoľý zamedzí riziku rozšíľenia víľusu KMo.

Ďalšie návštevy podozrivého chovu v ľámci dozoru by mali byť zabezpečené po konzultácii
s národným centľom pre tlmenie choľôb.

2.13 Negatívnevýsledky

V niektoľých pľípadoch bude môcť úľadný veteľinárny lekár na základe klinických a post
moľtem vyšetrení upovedomiť náľodné centľum pľe tlmenie chorôb, že nezistii priznaky
pľítomnosti KMo v chove. Ak náľodnému centľu pľe tlmenie choľôb stačí takéúô spľavä
o negatívnom výsledku vyšetrovania, uloŽené obmedzenia môžu byrt' okamžite zľušené.

V opačnom pľípadeje potľebné vyčkat'na výsledky laboratóľnych vyšetrení.

Ak sú výsledky testov negatívne, uloŽené obmedzenia môŽu b5,t, okamžite zrušené na ptíkaz
národného centľa pľe tlmenie choľôb. Je však moŽné, že zostane podozrenie na výskyt KMo
aÍ\a zák|ade toho bude prijaté ľozhodnutie po konzultácii s úradným veterinárom
zodpovedným za vyšetrovanie v chove a národným centrom pľe tlmenie chorôb, ponechať
dozor nad chovom aodobrat'ďalšie vzorky tkanív akrvi na testovanie vnáľodnom
refeľenčnom laboľatóriu.

3. Potvrdenie pľítomnosti KMO
(1) Po úradnom potvrdení výskytu KMo v chove ošípaných nariadi miestne centrum okľem
opatľení naľiadených podľa $ 4 ods. 2 nariadeniavlády č.2]612003 Z. z. tietoďalšie
opatľenia:
a) usmľtiť bezodkladne ošípané v chove pod úradným dozoľom spôsobom, ktoľý zabráni
riziku šíľenia víľusu KMo počas prepľavy alebo usmľtenia,
b) odobrat'dostatočný počet vzoľiek v súlade s diagnostickou príručkou od usmľcovaných
ošípaných na zistenie spôsobu zavlečeniavírusu rMo do chovu a doby, počas ktorej mohol
byt'prítomný vírus v chove pľed ohlásením choroby'
c) spracovat'telá uhynutých alebo usmľtených ošípaných pod úradným dozoľom,
d)-vysledovať a spľacovat'pod úradným dozorom maÁo o8ĺpanych pochádzajúcich z chovu a
zabitých v období medzipľavdepodobným zavlečením choľobý do chovu ažavedenim
úľadných opatrení,
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e) vysledovať a zničiť pod úľadným dozoľom Speľmu' vajíčka a embryá ošípaných odobraté z
chovu v období medzi pľavdepodobným zavlečením choroby do chovu a zavedením úľadných
opatrení spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šíľenia vírusu KMo
f) zlikvidovať všetok materiál, odpad a krmivo, ktoľé je pravdepodobne kontaminované;
jednoľazové materiály, ktoľé môžu bý kontaminované, najmä materiály použité pri
usmľcovaní, sazničia: tieto činnosti sa vykonajú podľa pokynov úľadného veteľinárneho
1ekáľa,
g) vyčistiť po odstránení ošípaných budovy použivane na ustajnenie ošípaných,voziďIá
pouŽívané na pľepravu ošípaných alebo ich mrtvych tiel a vybavenie, podstielku, hnoj a
močovku, ktoré sú pľavdepodobne kontaminované, a podľa potľeby vykonať dezinsekciu a
dezinfekciu
h) podľobit'izolovaný vírus KMo laboratómemu postupu ustanovenému v diagnostickej
pľíručke, ak ide o pľimaĺne ohnisko choľoby, z dôvodu uľčenia genetického typu,
i) vykonať epizootologické šetľenie

(2) Miestne centľum môŽe upustiť od nariadenia opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) a e),

ak bolo ohnisko potvrdené v laboľatóriu, zoologickej zŕútade, safari parku alebo oplotenej
oblasti, kde sú ošípané držane na vedecké účely alebo na účely spojené s uchovaním druhu
alebo uchovaním zriedkavého plemena. Hlavný veteľinárny lekár o upustení od naľiadenia
opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) , e) bezodkladne infoľmuje komisiu a opatľenia zmeni
alebo zľuší v súlade s požiadavkami Euľópskych spoločenstiev.

3.1 Hlásenia
Do 24 hodín od úľadného potvrdenia prvého výskytu KMo Komisia EU a ostatné členské
štáty EU dostanú oficiálne hlásenie o výskyte choroby. V tejto fáze bude využitý systém
ADNS EU (systém pre hlásenie choľôb zvieľat EU) a to v súlade so smernicou Rady
82l894lEHS a rozhodnutím Komisie 2000/807/EHS .

Náľodné centrum pre tlmenie choľôb pľipraví podklady pre hlásenie' ktoré musia obsahovať
minimálne nasledovné podľobnosti :

- dátum vzniku podozľenia na KMo
- dátum potvľdenia výskytu KMo
- metódy použité pre potvrdenie choľoby
- miesto infikovaných chovov
- vzdia|enosť od najbližších chovov s ošípanými
- počet ošípaných kaŽdej kategórie v danom chove
- počet ošípaných každej kategóľie, u ktorých bol potvrdený KMo
- morbidita choľoby.

Do 24 hodín od pľvého výskytu bude podané hlásenie oIE.

Príslušné národné a miestne poľnohospodárske a veteľinárne oľgány budú takisto okamŽite
upovedomené o skutočnosti, že KMo bol úľadne potvľdený. Podľa potreby budú uľobené
vyhlásenia pre média.

Budú vyvesené zreÍeľné oznamy) že chov je infikovaný choľobou KMo. Infoľmačné tabule
budú aj pľi vstupoch do všetkých obcí v ochrannom pásme a pásme dohľadu.

3.2 Ustanovenie miestneho centra pľe tlmenie chorôb

Akonáhle sa potvrdí výský KMo, založi sa miestne centľum pre tlmenie nákaz a vybaví sa
všetkými potľebnými veterináľnymi, technickými a administratívnymi pľacovníkmi a iným
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mateľiálom a vybavením' potrebným pľe zvládnutie a eradikáciu choroby čo najľýchlejším
a najúčinnejším spôsobom.

V miestnom centre bude na zreteľnom mieste vyvesená mapa uzemia s vyznačením
umiestnenia všetkých chovov s ošípanými v ochľannom pásme aj v pásme dohľadu
a označením počtu kusov zkaždej kategóľie. Táto mapa bude každý deň aktuali zovaná, atly sa
dal sledovať postup tlmenia choroby, pľípadne jej šíľenie do iných oblastí.

Vedúci miestneho centra pre tlmenie chorôb každý deň obozn ámi zamestnancov centra
s dosiahnutými výsledkami a s prípadnými problémami, podobné hlásenie podá aj na národné
centľum pre tlmenie chorôb.

3.3 Izolovanieinfikovanýchpľiestoľov

Priestory musia byť izolované, ažpokiaľ nebudú zrušené prijaté opatľenia.

3.4. Výpočet pomoci na náhradu škôd spôsobených choľobou.

Výpočet pomoci na náhĺadu škôd spôsobených choľobou sa stanoví na základe trhovej
hodnoty zvierat, mateľiálu a cien bezprostredne platných pred vznikom nákazy. Uľadný
veteľinárny lekár potvľdzuje východiskové údaje pľe výpočet pomoci znaleeleýaesudek, akä
sú hlavne počty a hmotnosť zabitých ošípaných, použitá metóda zabijánia, spôsob
spracovania tiel, použité dezinfekčné pľostriedky, spotreba elektľickej energie a vody, stľata
príjmu v dôsledku karanténnych ťaŽkostí ( $ 26 Nariadenia komisie 6$ e . Ťozlzol+ý.
Vkaždom prípade pľoces hodnotenia alebo problémy spojené shodnotením zvierat nesmú
spôsobiť omeškanie usmľtenia všetkých ošípaných infikovaného chovu.

3.5. Usmrtenie ošípaných v infikovanom chove

NeŽ sa usmrcovanie začne, úradný veterináľny lekár a miestne centrum pľe tlmenie choľôb sa
musia dohodnúť na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáverov, vľátarte moŽnosti ich
odvozu na bezpečnú likvidáciu v schváleno m zariadení na spracovanie mateľiálu kategóľie 1

a2 (ďalej len ,,schválene zariadenie") a pľipľavia akčný plánusmrcovania podl'a postupov
Vypľacovaných v štandardných opeľačných postupoch na usmrcovan ie zviérat pľi zdoĹávaní
y?T-v rámci depopuláci e zvierat (ďalej len Šop ), ktoľý je uverejnený na weĹovej stránke
SVPS SR.

Pľi usmrcovaní zvierat asúvisiacich úkonoch sa musia dodržiavať požiadavky ustanovené v
článku 3 nariadenia Rady (ES) č' 109912}09 tak, že sa zvieratá u$etľia akejĹoľvek bolesti,
stľachu alebo utrpenia, ktoĺým sa dá vyhnúť. Postup usmrcovania sa buáe riadiť podľa
pokynov Vypľacovaných v ŠoP na usmľcovanie zvierat av Doplnku o.t k šoP na ľiešenie
neobvyklých, kritických situácií pri depopu lácii zvierat.

Spôsob usmrcovania zvierat závisi od druhu,kategórie ahmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zvierat. Pľednostne sa uplatňujú ňekľvavé metódy usmrtenia. V pľipade
použitia krvavých metód usmrtenia musí bý' zabézpečená taká manipulácia skĺvoú, ktoľá
zabr aňuj e š íľeniu o chorenia.
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1. Pľi usmľcovaní malého množstva zvieľat sa môže použiť smľtiaca injekcia (napr.
aplikáciou T61), ktorú musí aplikovať iba veterinámy lekár (podľa zákona o lieku) po
zbav eni vedomia zvier ať a.

2. Pľi mladých zvieratách ciciakoch cca do 5 kg živej hmotnosti sa môŽe použiť ako
alternativa úder do hlavy spôsobujúci vážne poškodenie mozgu s následným
vykľvením na mieste' ak je to možné. Menšie ošípané je možné usmrcovať bez toho,
aby museli by'presunuté z miesta ich pobytu _ smľtiacou injekciou do sľdca alebo v.
cava anteľior.

3. Pľi usmrcovaní väčšieho počtu zvierat sa použijú iba vybraté metódy zo schválených
metód na usmrcovanie zvierat ustanovených vpľílohe č.1 naľiadenia Rady(ES) č.
109912009.

o Mechanická metóda omľáčenia s následným usmľtením elektrickým prúdom
o Elektľická metóda elektrický prúd aplikovaný v dvoch fázach do hlavy/od hlavy do

tela
o Plynová metóda _ s použitím Coz vo vysokej koncentľácii najmenej 80%

3.6. Odber vzoriek alebo podanie injekcie do v. jugularis, alebo v. cava anterior

3.6.l Kľčná žila (v.jugulaľis)

ošípaná sa fixuje v stoji.

Ihla sa zavedie do juguláľnej ryhy 5 cm kraniálne od apeľtura thoľacis'

Ihla sa zavádza mieľne mediálne a dozadu a zavádza sa dorzálne, ažkým nie je napichnutá v.
jugulaľis.

odpoľúčaná ihla je veľkosti 16 g, do dlzuy 80 mm.

3'6.2 Predná dutážila (v. cava anterioľ)

Pľe ošípané' ktoré sú pľíliš malé pľe techniku vstupu do veny jugularis v stoji, je vhodnou
alternatívou použitie pľístupu do v. cava anterioľ.

Neodstavené ošípané alebo malé odstavčatá by mali by' pevne fixované v chľbtovej polohe
s hlavou pľitlačenou k povľchu, na ktoľom leŽia.

Ihla sa zavádza na pravej stľane v kľčnej brázďe mierne pred a laterálne od hĺotu hľudnej kosti
na imaginárnej čiaľe spájajúcej hrot steľna s pravým uchom.

Ihla sa zavádza pod uhlom 30o od zvislého smeľu' smeľom dolu' mierne dozadu amediálne,
ažkým nie je napichnutá v. c. anterior.

Pľe veľké ošípané môŽe byť použitý podobný postup v stojatej polohe.

Aby došlo k čo najmenšiemu poškodeniu ciev je dôležité, aby bola použitá ihla čo
najmenšieho pľiemeľu vhodná pľe danú veľkosť ošípanej a aby bola v. cava anterior
napichnutá pred prvým rebľom.
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3.7. Likvidácia kadáverov

Kadávery ošípaných, ktoré boli nutne usmľtené, musia bý' zlikvidované pod úradným
dozoľom a spôsobom, ktorý zamedzi riziku rozšíľenia vírusu KMo.

Likvidácia kadáveľov za normálnych okolností pľebieha v schváleno m zaiadení na tento účel
orgánom veterinárnej spľávy. Zaurčitýchokolností môŽe národné centrum pre tlmenie chorôb
zvážit'kľemáciu alebo zakopanie ako alteľnatívne metódy likvidácie kadáverov, beľúc do
úvahy geologické, enviľonmentálne a pľávne obmedzenia.
Pri výbere miesta zakopávania kadáverov musia byt'splnené minimálne tieto podmienky:
- súhlas vlastníka auživateľapozemku na túto činnosť
- súhlas príslušných oľgánov ochrany príľody a kľajiny
- v jame po vykopaní sa nesmie objaviť spodná voda
- pozemok musí bý vzdialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku, náclrŽe,

pľameňa alebo studne ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou
- pozemok musí bý vzdialený najmenej 100 m od najbliŽšej stavby a najmenej 50 nr od

hľanice susediaceho pozemku
- zvieratá sú zakopané do takej hĺbky, aby výška navrstvenej zeminy bola najmenej 2 m do

úľovne terénu
- obal zvierat' ak bol použitý, musí by' v zemi neškodne rozložiteľný
- telá mrtvych zvierat musia byt'ošetľené dezinfekčným pľostriedkom

Rozmery jamy p1e zakopanie 60 dospelých ošípaných s 2 metrovou kľycou vľstvou sú: dÍŽka
6 m, šírka 3 m' hĺbka 4 m.

Aby sa zakopané kadáveľy nedvíhali kpovrchu, pred zakopaním je potrebné rozrezať ich
bruchá, aby zo zaživacieho traktu a bľušnej dutiny mohol uniknúť plýn.

Pľi výbeľe miesta kľemácie (spaľovania) kadáverov musia byt' splnené minimálne tieto
podmienky:
- súhlas vlastníka aužívateľapozemku na túto činnosť
- súhlas pľíslušných orgánov ochľany pľírody a krajiny
- súhlas príslušných orgánov poŽiameho zboru

Yozidlá pouŽité pre prevoz kadáverov do schváleneho zariadenia alebo iné miesto likvidácie
musia byť utesnené, a pred odchodom z chovu musia byt'zvonku dezinfikované.

3.8 Likvidácia materiálu

Materiál, vybavenie, odpad živočíšneho pôvodu, alebo iné predmety, ktoré môŽu byt,
kontaminované víľusom KMo, a ktoré by tak mohli ľozšíľť KMo, budú musiet, byt,
zlikvidované, ak sa ukáže, že ich dekontaminácia noľmálnym pro..šo- nie je mot,Áa.
Pľedmety alebo mateľiály uľčené na likvidovanie by mali byt'spísané amôže'zane bý
vyplatená náhtada.
Likvidácia mateľiálu, vybavenia, alebo iných pľedmetov musí byt' vykonaná v súlade
s inštrukciami úľadného veteľinárneho lekáraa poá;.1 dozoľom.

Mäso ošípaných z infikovaného chovu, ktoré boli zabite v obdobĺ medzi pľavdepodobným
vznikom ochorenia a uložením obmedzenia pohybu, bude vysledované u ,likuidouané pod
dozoľom tak, aby nedošlo k riziku rozšírenia uĺ-'u KMo.
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3.9. ĎaBieepizootologickévyšetľenie

Po potvrdení výskytu infekcie KMo budú vykonané ďalšie ľozsiahle epizootologické
šetrenia, aby sa zabezpečilo prijatie vhodných kontľolných opatrení vo všetkých ostatných
chovoch, ktorých zvieratá mohli byť vystavené víľusu KMo. Za toto špecifické šetrenie

zodpovedá skupina odborníkov.

Počas šetrenia by mali byť vykonané všetky spätné sledovania aj sledovania smeľom dopredu
s cieľom identifikovď doteraz nedeťtnovaný zďroj infekcie a chovov kde hľozí pľiama alebo
nepriama expozícia vírusom KMo. ohľozenie infekčným mateľiálom pľenášaným
návštevami by počas tohto šetrenia nemalo byť zaĺedbané aje potľebné prípadne aj

opakovane odobľať vzoľky krvi, aby sa potvrdil zďravotný stav stáda, o ktorom existujú
pochybnosti. Je nevyhnutné odhaliť vznik epidémie čo najrýchlejšie, aby sa minimalizovalo
rozšírenie infekcie.

3.10. Cistenie a dezinfekcia

Čistenie a dezinfekcia by sa mďri začď hneď po usmrtení vnímavých zvierat a ich odstľánení
z chovu. Pri tom musia byť splnené metodické postupy.

Úradný veterináľny lekáľ poverený dozoľom v inf,rkovanom chove naplánuje pľiebeh čistenia
a dezinfekcie v napadnutom chove a mal by kontrolovať všetky fázy operäcie.

Pred začatím operácie by mal byť urobený úradný zéĺznam poškodení stavieb a zariadenia,
ktoré bude čistené a dezinfikované. Tak sa identifikujú oblasti, ako sú popľaskané podlahy
asteny apohyblivé vybavenie, ktoré si budú vyžadovať špeciálnu pozornosť azároveťltak
vznikne inventarizácia existujúcich poškodení zariadenia, aby sa dali ľahšie zv|ádnlď
pľípadné vznesené nároky na ťtnančné odškodnenie za poškodenia spôsobené pri vykonaní
týchto opatľení' okľem tohoje potrebné skontrolovať bezpečnosť elektľických ľozvodov, aby
sazameďzilo vzniku nebezpečných situácií použitím vody pri čistení chovu. Stav elektromeru
a vodomeru sa musí zaznalnenať, aby mohol majiteľ dostať preplatené za použitu elektľinu
a vodu.

Čistenie a dezinfekc ia sa ľealizuj ú v dvoch fázach nasledovne :

3.10.1 Predbežné čistenie a dezinfekcia

Časti farmy, v ktorých boli chované ošípané a iné časti faľmy, ako sú budovy alebo
cesty, ktoľé by mohli byt' kontaminované pohybom zvierat alebo počas usmľcovania
alebo post moľtem vyšetľovania, by mali byt' dezinfikované dezinfekčným
prostriedkom, oficiálne schváleným pľoti vírusu KMo.

Tkanivo alebo kľv, ktoré sa roztečú počas zabíjania alebo post mortem vyšetľenia
a hľubé znečistenie budov' ciest alebo zariadenia, sa bezpečne odstráni a zlikviduje,
prednostne na rovnakom mieste kde sa likvidujú kadáveľy.

PouŽivaný dezinfekčný ľoztok musí na povľchu pôsobiť aspoň 24hodin.

3.10.2 Zá,ľerečné čistenie a dezinfekcia.
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Mastnota a špina by mali byť odstránené z celého povrchu s odmasťujúcim
pľostriedkom a umyté studenou vodou.

Povrchy sa potom opať dezinfikujú schváleným dezinfekčným ľoztokom.

Po siedmych dňoch všetky miesta majú bý' opät' umyté odmasťujúcim prostriedkom,
opláchnuté studenou vodou, dezinfikované schváleným dezinfekčným ľoziokom a opäť
opláchnuté studenou vodou.

Hnoj a použite stelivo by mali byt' umiestnené na jednej kope' dezinfikované
schváleným dezinfekčným pľostľiedkom, prikľyté apo dobu 42 dní ponechané, aby sa
zallt lev ali priľodzenou ce stou.

Kal sa uloŽí najmenej na 42 dni, alebo dlhšie, ak sa povaŽuje za vysoko kontaminovaný.

3.11 Pľeventívneusmľcovanie

organ veteriniáľnej spľávy môŽe zaviesť opatľenia pľe jednanie s potvrdeným výskytom
infekcie v chove (ohodnotenie, usmrtenie, likvidácia kadáverov a iňého kontaminovaného
materiálu, čistenie a dezinfekcia ) aj pľe ostatné chovy, na ktoľých mohlo dôjst'k infikovaniu
ošípaných buď ako výsledok ich polohy, alebo pľiameho' alebo nepľiameho styku
s infikovaným chovom, aj keď sa u nich nepľejavujú klinické príznaky KMo'

V prípade pľeventívneho usmľtenia zepizootologických dôvodov sa vykoná náhodný oĺlber
vzoľiek a laboľatóľne vyšetľenie ošípaných v súlade s diagnostickou príľučkou.

3.12 Zľušenie obmedzení pľe oddelené výľobné jednotky

V pľípade chovov, v ktoľých sú dve, alebo viac oddelených výrobných jednotiek, oľgán
veterináľnej správy môže rozhodnút' o udelení výnimky o zabiii ošípanýóh v oddelených
zdravých výrobných jednotkách v infikovaĺom chove, zapľedpokladu,Le uradný veteľinírny
lekár potvrdil, že konštľukcia a usporiadanie týchto jednotĹk ďich veľko sť zabezpečuje úplné
oddelenie ustajnenia, starostlivosti a kľmenia ošípaných, takže vírus sa nemôže šĺ.iľ zieäne;
výrobnej jednotky do dľuhej. Komisia bude informovanáo tom, či sa výnimka uplatňujé'

Táto výnimka umožní dokončenie výkľmu ošípaných v takýchto oddelených jednotkách.

3.13 Ďalšie hlásenia o ohnisku

Čo.najskôľ po predbežnej správe pre komisiu EU a pľe ostatné členské štáty EU v súlade
s oddielom 3.l, bude odovzdaná ďalšia spľáva, ktoľá bude uvádzat'podroĹnosti o dátume
(dátumoch), kedy boli ošípane zabite v infikovanom chove a kadáveľy Ĺoli zlikvidované.

Všetky dostupné informácie týkajúce sa epidemiologickej situácie v ohnisku a známeho alebo
moŽného pôvodu nákazy budú poskytnuté v ľovnakóm čáse.

3.14 Vymedzenie ochranného pásma a pásma dohl'adu

Miestne centrum pre-tlmenie choľôb v spolupľáci so skupinou odbomíkov bezodkladne po
úradnom potvľdení KMo vymedziokolo ohniska KMo ochĺanné pásmo s polomerom
najmenej 3 kilometre, ktoré je súčasťou pásma dohľadu s polomerôm najmänej 10
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kilometľov. Náľodné centrum pre tlmenie chorôb môže ochľanné pásmo a pásmo dohl'adu
ľozšíriť podľa vývoj a epizootologickej situácie.

ochranné pásmo a pásmo dohľadu sa vymedzianazák|ade:
. výsledkov epizootologického šetľenia
. geogľafickej situácie, najmä existencie príľodných alebo umelých hraníc zabľaňujúcich

šíľeniu KMo
o umiestnenia a vzdialenosti chovov
. pľemiestňovania a obchodu s ošípanými a dostupnosti bitúnkov
o možnosti kontľoly pľemiestňovania ošípaných v ľámci pásiem, a najmä ak sa ošípané

uľčené na usmľtenie pľemiestňujú z ich chovov pôvodu

Miestne centrum pre tlmenie chorôb informuje osoby v ochľanných pásmach o prijatých
opatreniach najmä poŽitímznačiek avýstražných správ s využitím masovokomunikačných
pľostriedkov a prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečil pľimeľané vykonávanie týchto
opatrení.

V pľípade ak ochľanné pásmo alebo pásmo dohľadu okľem uzemia SR zasahujú na územte
iného členského štátu národné centľum pre tlmenie choľôb spolupracuje s náľodným centľom
príslušného členského štátu pri vymedzení týchto pásiem.

3.15 Opatrenia v ochľannom pásme

V ochľannom pásme budú prijaté nasledujúce opatľenia:

o v chovoch s ošípanými bude čo najskôr vykonaný súpis zvieľat.
o všetky tieto chovy budú navštevované úradným veterináľnym lekárom s nasledujúcim

zámetom : potvrdenie miesta a počtu chovaných ošípaných' oboznámenie chovatel'ov
o kontľolách' opatľeniach, ktoľé je potrebné pľijať, a symptómoch ochoľenia KMo
a dôležitosti okamŽitého hlásenia podozľenia znákazy, odbeľ vzoľiek krvi pľe
suľveillance, ak to vyžaďuje skupina odborníkov a v súlade s diagnostickou pľíručkou.

o pohyb a transpoľt ošípaných na veľejných alebo súkľomných cestách buďe zakázaný.
. pľeprava ošípaných cez pásmo' po hlavných cestách aŽe|ezniciach určených náľodným

centľom pre tlmenie nákaz, bez zastavenia a vykladania, bude povolené bez
pr e dchádzajúceho s chv ál eni a

C vozidl.á azariadenia používarlé na prepľavu ošípaných, ostatné zvieratá alebo mateľiály,
ktoľé sa mohli kontaminovať aktoľé sa používajú v ochľannom pásme nebudú môcť
opustiť:

chov v ochľannom pásme
ochľanné pásmo
bitúnok

bez toho aby boli vyčistené a dezinfikované podľa postupov určených orgánom veterináľnej
správy a oficiálne skontrolovane na dodržanie týchto postupov.
o Žiadne iné dľuhy zvlerď nesmú opustiť alebo vstúpiť do chovu bez povolenia orgánu

veteľinárnej spľávy.
. každý úhyn alebo choľoba ošípaných v chove nachádzajtlcom Sa v pásme bude hlásená

oľgánu veterináľnej správy, aby sa mohlo uskutočniť šetľenie pľípadného výskýu KMo
o žiadne ošípané sa nebudú odvážať z chovu v pásme minimálne do 30 dní po skončení

predbežného čistenia a dezinfekcie infikovaného chovu.

JJ



30 dní po ukončení predbežného čisteniaadezinfekcie infikovaného chovu, ktoľý podlieha
podmienkam stanoveným v časti A, môže príslušný oľgán povolit' odsun o!ípaných
z uvedeného chovu priamo:

1. na bitúnok, uľčený príslušným oľgánom veterinárnej spľávy, najlepšie vrámci
ochľanného pásma alebo pásma dohľadu za účelom okamŽitého zabitia,

2. do spľacovateľskej prevádzky, alebo na iné vhodné miesto, kde sú ošípané okamžite
zabité a ich telá sú spľacované pod úradným dozoľom; alebo

3. za výnimočných okolností na iné miesto v ochľannom pásme. Hlavný veteľinárny
lekáľ musí o tom ihned' informovať Komisiu;

A. Kde zákazy v ochľannom pásme pľetrvávajú viac ako 30 dní v dôsledku vzniku
ďalších ohnísk a v dôsledku toho vznikajú pľoblémy s ochranou zvierat alebo iné
problémy v súvislosti s chovom ošípaných, podliehajúcim podmienkam stanoveným
v časti B, príslušný oľgán môže, po odôvodnenej Žiadosti majiteľa, povoliť oclsun
ošípaných z chovu v ochľannom pásme a pľepravu pľiamo :

(a) na bitúnok, určený pľíslušným oľgánom' najlepšie v ľámci ochľanného pásma alebo
pásma dohľadu za účelom okamžitého zabitia,

(b) do spracovatel'ského závodu, alebo na vhodné miesto, kde sú ošípané okamžite zabite
a ich telá sú spracované pod úľadným dozoľom; alebo

(c) za výnimočných okolností na inú faľmu umiestnenú v ochrannom pásme. Členské
štáty sami vyuŽívajúce toto ustanovenie musia o tom ihneď informovat' Komisiu
v Stálom veterinárnom výboľe.

B. Ak sa ľobí oďkaz na túto čast', príslušný oľgán môže povolit' odsun ošípaných
z prĺslušného chovu, pod podmienkou, Že:

(a) klinické vyšetrenie ošípaných v chove, a zvlášť pľemiestňovaných ošípaných, vrátane
merania telesnej teploty u časti ošípaných, a kontľola ľegistra a značiôk používaných
na identifikáciu ošípaných' uvedených v osobitnom predpise ''), vykoná úradný
veteľináľny lekár;

(b) uvedené kontroly a vyšetrenia nepľeukázali žiadny dôkaz klasického moľu ošípaných
a nesúlad s osobitným predpisoml3)

(c) ošípané sú preváŽané vo vozidlách, zapečatených pľíslušným oľgánom;
(d) dopravné prostriedky azariadenie, ktoľé bolo používané ná p'.p*uu ošípaných musí

byt'po preprave ihneď vyčistené avydezinflkované v súlade s naľiadeniämi
uvedenými v $ 12 Nariadenia vlády č.27612003 Z' z.;

(e) ak majú byť ošípané zabite alebo usmrtené, odobeľie sa dostatočný počet vzoľiek
v súlade s diagnostickou príručkou, aby sa potvľdila alebo vylúčilá piĺtomnosť víľusu
klasického moru ošípaných v chovoch;

(f) ak majú bý'ošípané pľepľavované na bitúnok:
1. príslušný orgán veterináľnej spľávy zodpovedný za bitúnok bude informovaný

o úmysle zas|ania ošípaných na bitúnok a ich pľíchod oznámi príslušnemu
odosielaj úcemu oľgánu veterináľnej správy.

2' po pľíchode na bitúnok budú tieto ošípané chované a zabite oddelene od ostatnÝch
ošípaných,

3. počas ante-moľtem a post-moľtem vyšetľenia, vykonaného na uľčenom bitúnku
zoberie príslušný oľgán do úvahy všetky príznaky svedčiace o prítomnosti
klasického moľu ošípaných,

4. čerstvé mäso získane ztýchto ošípaných bude buď spľacované alebo označené
špeciálnou značkou podl'a osobitného predpisu a následne ošetrené v súlade
s osobitným predpisom ošetrenie sa vykoná v prevádzkarni určenej príslušným
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oľgánom veteľináľnej spľávy. Mäso sa zašle do tejto pľevádzkaľne, len ak je
zásielka pre d o dcho dom zape č atená a zo stáv a zap eč atená p o č as c e l ej prepľavy.

3.16 Tľvanie opatľení v ochľannom pásme

opatľenia v ochĺannom pásme zostanú v platnosti minimálne do:
(a) ukončenia čistenia a dezinfekcie inťrkovaného chovu'
(b) kým nebudú ošípané v chovoch klinicky a laboratóľne vyšetrené v súlade s diagnostickou

príručkou, za účelom zistenia moŽnej prítomnosti víľusu klasického moru ošípaných.
Vyšetrenia sa vykonajú najskôľ po uplynutí 30 dní od ukončenia pľedbežneho čistenia
a dezinfekcie infikovaného chovov.

3.l7 opatľenia v pásme dohl'adu

V pásme dohľadu (surveillance) platia nasledujúce opatrenia:

. vykonať súpisv všetkých chovov ošípaných.

premiestňovanie ošípaných na verejných alebo súkĺomných cestách bude zakázaný,
pokial'takýto presun nebol povolený oľgánom veterinárnej spľávy.

pľemiestňovanie ošípaných po cestách v ľámci chovov a pľeprava ošípaných cez
pásmo po hlavných cestách a Že|ezničných tratiach stanovených naľodným centrom
pre tlmenie nŕlkaz, bez zastavovania a vykladania' bude povolená bez
predchádzaj úceho schválenia;

vozidlá azariadenia použite na pľepravu ošípaných, ostatného dobytka alebo
materiálu, ktorý sa mohol kontaminovať, a ktorý bol použitý v pásme dohl'adu nesmie
opustiť toto pásmo bez pľedchádzajúceho čistenia a dezinfekcie podľa postupov
ustanovených veteľinárnou správou.

žiadne iné dľuhy zvierat nesmú opustiť alebo vstúpiť do chovu bez povolenia oľgánu
veteľináľnej spľávy počas prvých 7 dní po stanovení pásma.

akýkoľvek úhyn alebo ochorenie ošípaných v chove v pásme bude hlásený orgánu
veterinárnej správy, aby mohlo bý'vykonané šetľenie prípadného výskytu KMo.

žiadne ošípané sa nebudú premiestňovať z chovu, v pásme dohľadu 2I dni po
skončení pľedbežného čistenia a dezinfekcie infikovaného chovu.

Po 2I dňoch, podl'a podmienok stanovených v bode 3.13, časť B, môže pľíslušný orgán
povoliť odsun ošípaných z uvedeného chovu priamo:
1. na bitúnok, určený príslušným orgánom veteľinárnej správy, najlepšie vrámci
ochĺanného pásma alebo pásma dohľadu za účelom okamžitého zabitia,
2. do spracovateľskej prevádzkálrne, alebo na iné vhodné miesto, kde sú ošípané okamŽite
zabité a ich telá sú spľacované pod úradným dozoľom; alebo
3. zavýnimočných okolností na iné miesto vochrannom pásme alebopásme dohľadu.
Hlavný veteľináľny lekáľ musí o tom ihneď informovať Komisiu;

a
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Avšak' ak sú ošípané pľemiestňované na bitúnok v súlade s hore uvedeným postupom,
výnimky z ustanovení stanovených v bode 3.13, časť B (e) a (0 môžu byt'-povďené,
najmä výnimka z označovania mäsa týchto ošípaných a jeho následné použitie a uľčenie
ošetľených produktov.

Kde zákazy pretľvávajú viac ako 30 dní v dôsledku vzniku ďalších ohnísk
a v dôsledku toho vznikajú pľoblémy s ochľanou zvierat alebo iné pľoblémy v súvislosti
s chovom ošípaných, podliehajúcim podmienkam stanoveným v bode 3.13, v časti B,
pľíslušný orgán môže, po odôvodnenej Žiadosti majitel'a, povolit' odsun ošípaných z
chovu v ochľannom pásme a prepravu pľiamo

1. na bitúnok, určený pľíslušným orgánom' najlepšie v rámci ochľanného pásma alebo
pásma dohľadu za účelom okamžitého zabitia,
2. do spracovateľského závodu, alebo na vhodné miesto, kde sú ošípané okamŽite zabite
a ich telá sú spracované pod úradným dozorom; alebo
3. za výnimočných okolností na iné miesto v ochľannom pásme alebo pásme dohľadu.
Hlavný veterinárny lekár musí o tom ihneď informovať Komisiu;

3.18 Tľvanie opatľení v pásme dohl'adu
opatľenia v pásme dohľadu trvajú minimálne kým :

(a) ukončenia čistenia a dezinfekcie infikovaného chovu,
(b) kým nebudú ošípané v chovoch klinicky a laboratóľne vyšetrené v súlade s diagnostickou
pľíručkou, za účelom zistenia moŽnej prítomnosti vírusu klasického ..'o.,, óšípaných.
Vyšetrenia sa vykonajú najskôr po uplynuti 20 ďni od ukončenia pľedbežneho čistenia
a dezinfekcie infikovaného chovov..

3.19 Mäso ošípaných pochádzajúcich z chovov v ochrannom pásme a v pásme dohl'adu

V prípade povoleného zabitia ošípaných určených na ľudskú spotrebu z ochľanného pásma
alebo pásma dohľadu, v súlade s podmienkami uvedenými vyššie, sa čerstvé mäso z takélroto
zabitia:

bude označovať v súlade s Naľiadením vlády 28312003 o zdravotných problémoch
ovplyvňujúcich obchod s čeľstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva;
bude potom ošetrené v súlade s predpismi stanovenými v $ l Naľiadenia vlády 28712003
o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s mäsovými výrobkami, v závode
určenom na tento účel veterinárnym oľgánom;

bude odoslané do uľčeného spracovatel'ského závoduvozidlom alebo v kontajneri, ktoľý
bude pred odchodom zapečatený a zostane zapečatený počas pľevozu'

3.20 Rozšíľenie obmedzujúcich opatrení

Ak má úradný veterinárny lekáľ dôkazy o tom, že KMo mohlo byť zavlečené do
infikovaného chovu zineho chovu, alebo prenesené z inťrkovaného chôvu na iný chov
v dôsledku pohybu ošípaných, vozidiel alebo osôb alebo iným spôsobom, tieto chovy budú
umiestnené pod úľadný dozor a budú nariadené obmedzujúce opatľenia, iak ako pľe chovy
s podozľením na výskyt KMo.

Cieľom úradného dozoru je okamžitádetekcia akýchkoľvek príznakov KMo.

a
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RVPS môŽe povoliť pľepravu ošípaných z chovu pod úľadným dozoľom na ktorý bolo
uvalené obmedzenie pohybu, okľem tých, ktoré spôsobili uloženie opatľení, k okamžitému
zabltlupriamo na bitúnok pod úradným dozoľom'

V takýchto pľípadoch podmienky na premiestnenie, zabitie a použitie mäsa budú ľovnaké ako
v prípade ošípaných pľemiestnených na zabitie z chovov v ochrannom pásme a ich
dodržiavanie bude sledované RVPS.

3.21 Sledovanie premiestňovania

V celej Slovenskej republike sa bude použivať štandaľdizovaný systém sledovania _CEHZ
a TRACES.

3.22 Zaľiadenie a vybavenie je uvedené v Pľílohe č. 9.

4. Obnovenie chovu

4.t časové plánovanie obnovenia chovu

opätovné naskladnenie vnímavých zvierat do chovu bude povolený až po uplynutí 30 dní od
ukončenia čistenia a dezinfekcie a po vykonaní záverečnej inšpekcie úradným veterináľnym
lekárom zodpovedným za činnosti v chove, s uspokojivým výsledkom.

4.2 Metódy obnovenia chovu

opätovné obnovenie chovu bude brať do úvahy postupy, ktoľé sa pouŽívajú v danom chove
a dodržane budú nasledovné postupy:
4.2.I ak ide o chov pod holým nebom, obnova chovu ošípaných sa vykoná naskladnením

sentinelových ošípaných s negatívnym výsledkom na pľítomnosť protilátok proti vírusu
klasického moru ošípaných alebo pochádzajucich z chovu, v ktorom neboli naľiadené
žiadne obmedzujúce opatľenia súvisiace s klasickým moľom ošípaných. Sentinelové
ošípané sa umiestnia v súlade s poŽiadavkami pľíslušného orgánu ľovnomeľne po celom
infikovanom chove a vyšetria sa po 40 dňoch od ich umiestnenia v chove na
prítomnosť protilátok v súlade s diagnostickou príľučkou. Ak žiadna ošípaná
nevývoľila protilátky proti vírusu klasického moľu ošípaných, obnova chovu sa môže
dokončiť. Žiaďna ošípaná neopustí chov skôr, než sa získajú negatívne výsledky
séľo1ogického vyšetľenia.

4.2.2. Ak ide o iné formy chovu, obnova chovu ošípaných sa vykoná v súlade
s poŽiadavkami uvedenými v písmene a) alebo sa vykoná úplná obnova chovu, ak
1. všetky ošípané sa naskladania do 20 dní apocháďzajú zchovu, vktorom neboli

naľiadené obmedzujúce opatľenia v súvislosti s klasickým morom ošípaných,
2. ošípané v obnovených stádach podliehajú sérologickému vyšetľeniu v súlade

s diagnostickou pľíručkou,
3. žíaďna ošípaná neopustí chov skôľ, než Sa získajú negatívne výsledky

séľologického vyšetrenia.

5. Výskyt KMo na bitúnku

5.1 Podozľenie z výskytu ochoľenia
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Podozrenie z výskytu KMo na bitúnku môže vzniknúť na základe výsledkov vyšetľenia pľed
zabitim alebo post moftem.

V obidvoch prípadoch budú opatrenia zabezpečujúce obmedzenie pohybu a spustenie
vyšetľovania podobné postupom, uvedeným v časti 3 pojednávajúcej o podozľení ná výskyt
ochorenia v chovoch s ošípanými'

Konkrétne pľij até obmedzuj úce opatľenia:
. všetky zvieratábudú bezodkladne zabite a mäso uskladnené oddelene
o živé zvieratá v ohľadách nebudú vypúšťané a neumoŽní sa im opustenie bitúnku,
o Žiadnemu zvieľat'u nebude umoŽnené vstúpit'na bitúnok,
o žiadne kadáveľy ani mäso nesmú opustit'bitúnok,
o žiaden mateľiál alebo odpad, ktoľý by mohol prenášať víľus KMo, nesmie opustiť

bitúnok,
o osoby smú vstúpiť alebo opustit'bitúnok iba so súhlasom veterinárnej spľávy,
. vozidlá smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok iba so súhlasom veterinárnej správy,

Vyšetrenie by malo viesť k dôkazu alebo k eliminácii prítomnosti KMo,

Vyšetrenie bude obsahovať klinickú prehliadku ošípaných, zvláštna pozornosť bude venot aná
podozľivým zvieratám alebo skupinám, vyšetľenie post mortem mateľiálu a podl'a potľeby aj
odberu tkaniva a krvi, pre vyšetľenie v náľodnom ľefeľenčnom laboľatóľiu.

Tak ako pľi šetľení v teréne sa podľa potľeby z diagnostických dôvodov usmrtia niektoré
ošípané.

Súčasne s úľadným vyšetrením na bitúnku bude vykonané eizootologické šetľenie v chove,
odkiaľ podozľivé zviera alebo zvieľatá pochádzaji, aby sa rozhodlo, či existujú ďalšie dôkazy,
ktoľé by nasvedčovali na prítomnosť choroby.

V tom čase sa zltomažďuji aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu vnímavých zvierat
z a do chovu spolu s ďalšími infoľmáciami, ktoré môŽu pomôcť pii ,iladuní choľoby
v prípade potvľdenia výskytu KMo.

5.2 Potvľdenie KMo

Keď je na bitúnku potvľdený KMo, veteľináma spľáva zabezpečí, aby:

o okamŽité usmrtenie všetkých vnímavých zvieratna bitúnku' ak ešte neboli zabitéo kadávery a vnútorností infikovaných alebo kontaminovanýchzvierut sú zlikvidované
pod úľadným dozoľom tak, aby nedošlo k vzniku izikarozšíľenia KMoo čistenie a dezinfekcia budov a zariadenia, vrátane vozidiel sa vykoná pod dozorom
úľadného veteľináľneho lekára

. bolo vykonané epizootologické vyšetrenie,

' na bitúnok nesmú vstúpit'Žiadne zvieratáuľčené nazabitie minimálne do Z4hodín od
ukončenia čistenia a dezinfekcie.

Ak si to epizootologický nálezvyžiada,ošípané z chovu' odkiaľ pochádzajil infikované
zvieratá, budú tieŽ usmrtené.
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6. Výskyt KMo na trhoch

6.1 Podozľenie z výskytu ochorenia

Ak vznikne podozľenie z výskytu KMo na tľhu, okamžite budú naľiadené opatrenia na
obmedzenie pohybu zvieľat, aby sa zamedzilo možnosti šiľenia ochorenia zvieratarli,
vozidlami, ľuďmi alebo materiálom.
Medzi konkrétne prijaté opatrenia patľia nasledujúce:
C zákazpredaja zvierat,
o všetkY zvleratá na trhu zostanú v ohľadách a nie je im umožnené opustiť ich,
. na tľh nebude umožnený vstup žiadnym zvieratám,
o ztrhu nesmú byt'odvezené nijaké kadáveľy ošípaných alebo iných zvierat,
o žiaden mateľiál alebo odpad, ktoľý by mohol pľenášať vírus KMo, nesmie opustiť tľh,
o osobY smú vstúpit'alebo opustiť tľh, iba so súhlasom veterinárnej správy' a pľed

opustením si musia vydezinf,rkovať pracovnú obuv;
o vozidlá smú vstúpiť alebo opustiť tľh, iba so súhlasom veteľinárnej správy,
o vozid|á opúšťajúce trh musia byt'vyčistené avyďezinfikované v súlade s pokynmi

veteľinárnej správy,
. na všetkých cestných a peších vstupoch a východoch z tľhu sa pouŽijú pľíslušné

dezinfekčné opatrenia zapoužitia dezinfekčného prostriedku oficiálne schváleného pľoti
KMO,

o bude vykonané epizootologické vyšetrovanie, ktoľé potvľdí alebo vylúči pľítomnosť KMo
na tľhu za použitia tých istých postupov ako pľi podozľení z výskytu na bitúnku, vrátane
moŽnosti usmľtenia zvieraťa alebo zvieľat z diagnostických dôvodov,

o chov' z ktorého pochádza podozrivá skupina ošípaných sa stane pľedmetom
epizootologické šetrenia a spolu s ďalšími chovmi, ktoľé obdržali zvieratá ztrhu, ktoré
mohli bý' vystavené infekcii KMo budú zaraďené pod ďozor pokiaľ nebude vylúčené
podozrenie z výskyu KMo.

6.2 Potvrdenie KMO

Ak bude KMo potvľdený na tľhu so živým materiálom, veteľináľna spľáva zaisti, aby
o všetky ošípané z trhu' boli bez meškania usmrtené'
o kadáveľy boli zlikvidované pod úľadným dozorom takým spôsobom' ktorý neumoŽní

vznik rizika ľozšíľenia KMo'
. sa s podstielkou, hnojom a iným odpadom, ktoré prenášajú vírus KMo, bezpečne

zaobchádzalo,
o čistenie a dezinfekcia budov, ohľád, ciest a zariadenia, vrátane dopľavných pľostľiedkov

boli vykonané podľa inštrukcií daných veteľinárnou spľávou a pod dozoľom úradného
veteľinárneho lekára,

C žiadne zvieratá nesmú vstúpiť na trh do doby minimálne ]2hodín od ukončenia čistenia
a dezinfekcie,

Ak si to epizootologický ná|ezvyžiada, ošípané z chovu, odkiaľ pochádzaju infikované
zvieratá, budú tiež usmľtené.

(Podobné opaľenia budú pľijaté v prípade výskytu KMo v zbeľnom stredisku)
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7. KMo u Zvieľat v dopľavnom pľostľiedku

7.1 Podozľenie z výskytu ochoľenia

Ak sa zistí podozľenie na KMo u zvierutpočas tranzitu,, celá zásielka bude pľevezená na
určené miesto, kde sa nenachádzajú ošípané alebo na miesto pôvodu podozľivých zvierat, kde
zostanú až do vylúčenia alebo potvľdenia choľoby'

UloŽené opatľenia sa vykonávajú ako v pľípade chovu s podozľením na výskyt choľoby.

Prehliadka a epizootologické šetrenie budú sústredené na chov, odkiaľ pochádzajúpodozľivé
zvieratá, tak ako v prípade podozrenia na bitúnku alebo na tľhu.

7.2 Potvrdenie KMO

Ak sa potvľdí KMo v zásielke ošípaných, ktoľé boli pľepľavované v čase vyslovenia
podozľenia na výskyt infekcie, všetky zvieĺatázásielky budú usmľtené a zlikvidované.

Ak si to vyžiada výsledok epizootologického šetľenia, ošípané z chovu, ktorý je zdrojom
infi kovaný ch zvier at budú usmľtené a zlikvidované.

ostatné nariadené opatľenia budú vo všeobecnosti ľovnaké ako v prípade infikovaného chovu.

(Podobné opatrenia budú pľijaté v pľípade výskytu KMo alebo podozreniaztejto infekcie na
hĺaničnom prechode).

8. KMO u diviakov

8.1 Podozrenie z výskytu

Akonáhle orgán veteľinárnej správy dostane informáciu' Že existuje podozľenie, že udiviakov
sa mohla rozšíľit' infekcia KMo, budú pľijaté opatrenia nu pótuid.nie výskytu choľoby,
upozoľnia sa majitelia a ošetrovatelia ošípaných apoľovníci aričn" sa vyšetiovánie všetkýóh
zastrelených alebo nájdených uhynutých diviakov, vrátane prísluíných laboľatóľných
vyšetľení.

8.2 Potvľdenie KMo u diviakov

Akonáhle sa u populácie diviakov potvľdí KMo, oľgán veterináľnej správy zaradí všetky
chovy s ošípanými v definovanej oblasti s infekciou pod úľadný aoro, a konkrétne uľobí
nasledovné opatľenia:

1. vykonat' úľadný súpis všetkých kategórií ošípaných vo všetkých chovoch a jeho
pľavidelnú aktualizáciu vlastníkom; infoľmácie v supise sa pľedĺož ia ĺa vyžiadaite a
môŽu bý'pľi kontľole pľeverované; v chovoch ošípan;ých pod otvoľeným nebom sa pľvý
súpis môže vykonať nazák|ade odhadu počtu osĺpan;1cĹ,

2' držat' všetky ošípané v chove v ich ustajňovacich priestoroch alebo na mieste, kde sa
môŽu izolovať od diviakov; nariadi uloŽenie materiálov, ktoré môžu pľísť do kontaktu s
ošípanými v chove tak, aby sa k nim nedostali diviaky,

3' zákaz premiestňovania ošípaných z chovu a do chovu bez povolenia pľíslušného oľgánu
prijatého so zľetel'om na epizootologickú situáciu,
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4. používanie účinných dezinfekčných zariadení pľi vstupe do chovov a do jednotlivých
objektov na ustajnenie ošípaných, ako aj pľi výstupe z nich,

5. ďoďržiavať hygienické opatrenia na vstup alebo výstup osôb, ktoré pľichádzaju do
kontaktu s diviakmi, nazniženie ľizika šírenia vírusu klasického moľu ošípaných vľátane
dočasného zákazu vstupu týchto osôb do chovov ošípaných,

6. odobľatie vzoriek na laboratóľne vyšetľenie od všetkých ošípaných uhynutých alebo
chorých s pľíznakmi klasického moru ošípaných,

7. klinické vyšetrenie a odobratie vzoľiek na laboratórne vyšetrenie vo všetkých chovoch
s počtom viac ako 5 kusov, ktoľé premiestňujú ošípané v okľuhu tľoch kilometľov a
v ľizikových chovoch ošípaných (chovy navštevované poľovníkmi, v blízkosti lesa, na
samotách alebo na okľajoch obcí) v okruhu tľoch kilometľov,

8. opatľenia pľoti tomu, aby sa časť z ulovených alebo nájdených uhynutých diviakov, ako aj

mateľiálov alebo vybavenia, vľátane možných vektoľov infekcie, ktoré by mohli byt
kontaminované, vírusom klasického moľu ošípaných, dostala do kontaktu s ošípanými v
chove,

9. aby ošípané, ich speľma' embľyá alebo vajíčka neboli pľemiestnené z infikovanej oblasti
na účely výmeny s členskými štátmi,

10. monitoring KMo udomácich ošípaných podľa plánu VPo na pľíslušný ľok akontľola
premiestňovania domácich ošípaných v súlade s usmerneniami Švps SR.

Príslušná RVPS vykoná kontľolu účinnosti prijatých opatrení v rizikových chovoch v okĺuhu
tľoch kilometrov od miesta výskytu, prípadne aj v iných chovoch a vyhotoví o tom úradný
záznam najneskôľ do štyroch týždňov od potvrdenia choľoby.
Akonáhle sa potvrdí výský infekcie v populácii diviakov, orgán veteľináľnej spľávy na
zák|ade dostupných epizootologických údajov zakreslí pľesne definovanú oblasť ľozšírenia
infekcie.

orgán veterinárnej správy zabezpečí vyšetľenie vzoľiek z diviakov, ktoré boli zastľelené alebo
nájdené uhynuté v definovanej oblasti infekcie na prítomnosť KMo v náľodnom ľefeľenčnom
laboratóriu.

Kadáveľy všetkých nájdených diviakov, ktoľých vyšetrenia sú pozitívne' sa Spracujú ako
vysoko rizikový odpad a budú bezpečným spôsobom zlikvidované.

V prípade potvrdenia výskytu KMo v blízkosti hraníc iného člerrského štátu národné centrum
pre tlmenie choľôb bez meškania spolupracuje s náľodným centrom príslušného členského
štátu a miestne centrum pľe tlmenie choľôb s miestnym centrum pre tlmenie chorôb.

8.3 Plán na eľadikáciu choľoby

Čo najskôľ (do 90 dní od potvrdenia pozitívneho pľípadu) Švps SR predloží Komisii EU
písomný plán opatrení na eradikáciu klasického moľu ošípaných z infikovanej oblasti
a opatľení uplatňovaných v chovoch v tejto oblasti.

V písomnom pláne budú uvedené nasledujúce informácie:
. geogľaÍické rozšíľenie choľoby,
o populácia diviakov v oblasti'
o výskyt významných pľirodzených alebo umelých obmedzení pohybu diviakov,
o približný počet čľied diviakov a veľkosť jednotlivých skupín v deťtnovanej oblasti,
. opatrenia, ktoľé uŽ boli pľijaté na určenie ľozsahu infekcie medzi diviakmi - vyšetrenie

diviakov zastrelených poľovníkmi alebo nájdených po uhynutí ana základe výsledkov
laboľatornych vyšetrení
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o ďalšie kľoky, ktoľé sa ľobia na zistenie presného a komplexného obrazu o epizootológii
ochorenia v postihnutej populácii diviakov,

o úľoveň spolupráce, ktorá existuje zoológmi, pol'ovníkmi, poľovnými združeniami,
ochĺancami voľne Žijúcej zveri apľíslušným oľgánom veterináľnej spľávy'

. opatrenia, ktoľé boli prijaté na zredukovanie populácie diviakov a na vydanie
pol'ovníckych povolení,

o požiadavky poľovníkov na pľijatie opatľení pre zamedzenie rozšíľenia infekcie,
o metóda likvidácie nájdených uhynutých a zastrelených diviakov

Záznamzepizootologického šetľenia, ktoľé sa vykoná u každého diviaka, zastreleného alebo
nájdeného uhynutého, bude uvádzať nasledovné údaje:

- geogľaťrcká oblasť, v ktorej bol uhynutý diviak nájdený alebo zastrelený,
- dátum kedy bol nájdený uhynutý alebo zastrelený,
- osoba, ktoľá ho našla alebo zastrelila,
- vek a pohlavie,
- symptómy, ktoré boli pozoľované pred zastrelením,
- stav nájdeného kadáveru,
- výsledkylab.vyšetľení,

o pľeventívne opatrenia týkajúce sa chovov v dotknutej infikovanej oblasti, vľátane
obmedzenia pohybu a prevozu zvierat do a von z oblasti,

. kľitérií, ktoľé budú platiť pre zrušenie opatrení prijatých na tlmenie KMo v definovanej
oblasti, vrátane opatrení platných pľe chovy ošípaných v oblasti.

9. Informácie a údaje

9.L Skupina
a poskytuje ich:

odboľníkov zhromažďuje všetky informácie oepidemiologickom šetrení

- Miestnemu centru pre tlmenie chorôb,
- Národnému centľu pre tlmenie choľôb
- Komisii
- ostatným členským štátom

9.2. Informácíe aúdaje na miestnej úľovni zhĺomažďuje a vyhodnocuje každý tím v miestom
centre pľe tlmenie choľôb podľa úloh a spľávy sa predkladajú vedúcemu miestneho centľa
a kooľdinačný tím je zodpovednáza:

- pľípravu infoľmácií médiám
- prípľavu info faxov
- organizáciu stľetnutí _ súkromní veterináľni lekári, chovatelia, spotrebitelia
- organizáciu denných porád, diskusií na úľovni miestneho centľa

Po schválení informácií vedúcim miestneho centľa sa informácie a údaje distľibuujú
pľíslušným oľgánom a verejnosti.
Vedúci miestneho centľa je zodpovedný za denné spľávy zasielané do národného cetttra
o novom vývoji v infikovanej oblasti.
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Pľílohy k operačnému manuálu pľe KMo

Príloha č.1 k operačnému manuálu

Sérologický skľíning ošípaných v ochľannom pásme

Detekcia pľotilátok pľoti KMo

Pľogľam séľologického skľíningu bude bľať do úvahy spôsob pľenosu KMo a spôsob
ustajnenia ošípaných, napľíklad, či sú ustajnené v skupinách, azároveň veľkosť takýchto
skupín.

1. Séľologický skríning ošípaných chovaných v skupinách.
Skupina je definovaná ako dve aviac prasiat v pľiamom kontakte'
odbeľ vzoriek:

Veľkosť skupiny

Do 20 ošípaných

Počet vzoriek

od dvoch ošípaných (ak skupina pozostávaz
pľasnice s ciciakmi, vzorka sa odoberie iba od

prasnice)

Viac ako 20 ošípaných od dvoch ošípaných + od 5Yo zvyšku

Vzoľky budú odobľaté od všetkých skupín v chove.

Pľíloha č.2 k opeľačnému manuálu

Zariadenie potrebné pľe vyšetrenie

podozľenia z výskytu KMo

1. ochľanný odev pozostávajúci z:
gumených čiŽiem (s povľchovou stopou pľe jednoduché čistenie a dezinfekciu)
kombinézy
bezpečnostnej ochľany hlavy
jednoľázových ľukavíc
j ednorázových tvárových masiek

2. Zariadenie pre osobnú dezinfekciu:
vedľo
plastická špongia
kefka
dezinfekčný roztok aktívny proti KMo

3. Zariadenie pre post moľtem vyšetľenie a odber diagnostických vzoriek:
pitevný nôŽ
bruska
ručka skalpela a čepieľka
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noŽnice
peány
plastové nádoby na tkanivové vzoľky
plastové vrecia
samolepiace štítky
značkovače

4. Zariadenie pre klinické vyšetľenie a odbeľ kľvi
záchytĺé pomôcky (pre znehybnenie zvieraťa) so slučkami s nerezovými ľúčkami
faľebný sprej pľe označovanie
injekčné sedatíva (azaperon, alebo iné)
striekačky a ihly
vákuové skúmavky pre odber zrazenej kľvi a nezľazenej kľvi
vhodná súpľava ihiel k skúmavkám vrátane ihiel pľe odbeľy z vjugularis, alebo v.cava
anterioľ
držiaky na ihly
boxy na prenos skúmaviek s kľvou
klinický teplomer

5. Vybavenie pre diagnostické usmľtenie zvierat
Pentobaľbitát sodný alebo iná vhodná látka pre humánny spôsob usmrtenia

6. Kópie pľedpísaných foľmuláľov, ktoré môŽu byt'potľebné

7. ostatné pomôcky
perá
ceľuzky
poznĺĺmkové bloky
mobilný telefón
zaľiadenie na zistenie GPS suradníc
bateľka s batéľiami a žiaľovkou
vel'ké plastové vrecia na znečistené odevy a odpad
ľahko dezinfikovatelhé plastové, alebo kovové podnosy alalebo krabice pľe pľenos pomôcok
a vzoľiek.
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Pľíloha č.3 k opeľačnému manuálu

Slovenská ľepublika

Zoznam foľmuláľov a hlásení pouŽívaných miestnymi centľami pre tlmenie ĺákaz.

Názov foľmulára
Hlásenie o podozrení na v1iskyt KMo (3f)

Eoizootoloeické šetrenie pľi podozrení/potvrdení z KMo (3a)

Veteľinárne opatľenia pri podozľení/potvľdení z KMo(v ohnisku, v ochľannom
pásme, v pásme dohl'adu' pľe kontaktné chovy) (3b)

Spľáva o v,ŕskyte klasického moru ošípaných (3e)

Denné hlásenie o epizootologickei situácii pri výskyte KMo (FTP schľánka sVPS)
Súpis chovatel'ov a počty zvierat vyšetrených (ochľanne vakcinovaných) na KMo
(v ohnisku" v ochľannom pásňe. v pásme dohl'adu) (3c)

Žiadanka na veterináľne laboľatóľne vyšetľen ie nákaz v chovoch oš ípaných
(internet/intranet ŠVPS/VIS)
http://www.svssľ.sk/dokumenty/zakladne info/l 0 LD 07-0 1 .pdf
Spľáva o zániku ohniska KMo (FTP schránka SVPS)
Zrušenie veteľináľnych opatrení (FTP schránka Švps)
Uľadný záznam o usmľtení zvieratv ohnisku (3d)

Uradný záznam o vykonaní pľedbežného azáverečného čistenia a dezinfekcie(3e)
Uľadný záznam z kontroly (FTP schránka SVPS)
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Pľíloha č.3a k opeľačnému manuálu

Dátum vyplnenia:
Uradný veterinárny lekáľ/telefón

Názov podniku/chovatel'a:.
Adresa podniku/chovatel'a:
Faľma:
Číslo CEHz:

Súkomný veterinárny lekáľ:
*nehodiace sa škľtnút'

Epizootologického šetrenie
pľi podozľení/potvľdení* KMo

.okľes: .Kraj

Informácie poskytol/telefón: ............'.

.Prítomný: !ano !nle

Základná charakteristika ch ovu :

Dľuh chovu ( len l druh zvierat aj iné dľuhy UCH, RcH, ŠcH ....)

Identifikácia zvierat: ( ušné znaky, register )

obľat stáda:

Plemenitba:

Vakcinácia ( áno, nie, ktoľé kategórie, spôsob označovania )

Posledný monitoľing nákazy pred jej vznikom v ohnisku:

Dátum ustálenia nákazy:

Anamnéza, klinický pľiebeh :

A) ZVIERATÁ
Stavy zvieľat v ohnisku

Presuny zvierat
1. NA FARMU ( odkiaľ, kedy' do ktoľého objektu, počet )

2. Z FARMY ( kedy, počet, kam )

3. V RÁMCI FARMY ( odkial'- kam' kedy' počet )

B) OSOBY
Pohyb osôb
1. Pohyb ošetľovatel'ov ( ľozdelenie po objektoch,jedáleň, šatne )

2' Návštevy veteľinárneho lekáľa (kto, kedy, kam ešte chodí okrem tejto farmy )

3. Iné návštevy (údrŽbálri, seľvis ....., kto, kedy' ktoý objekt )

4' Hygienická slučka ( prezliekarne, ošetľovatelia, vet. lekár, návštevy, vyhľadená miestnosť )

5. Hromadné akcie ( vakcinácia, teľapia ........)
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Chov vnímaných zvieľat ošetľovatel'mi v súkľomnom vlastníctve:
( kto' kol'ko kusov, či neuhynuli - skontľolovať zdravotný stav )
Pľacovníci farmy - (pol'ovníci' posudzovatelia, a pod. )

c; INÉ ZDRoJE PRENoSu ĺ ŠÍnľľn
Podstiel'anie:

Zdroj kľmív:

Miešiaľeň kľmív:

Manipulácia s kadáveľmi + evidencia odvozu ( pľedaj kadáverov )

Hnojná koncovka:

Prepľava zvierat:

D) OCHRANA CHovU PRED ZlrvLnČnľÍivĺ ľÁxnz
. oplotenie -. stráženie -. evidencia osôb a dopľavy -. dezinfekčný bazén -
' hygienická slučka -. pohotovostná zásoba dezinfekčných pľostľiedkov -. plocha na dezinfekciu vozidiel -. ťažká technika dostupná (tľaktor, nakladač, buldozéľ) -. zdroj vody vlastný -. zdľoj vody obecný -. iná neoddelená Íiľma na faľme -. neoddelený bitúnok -. nástroje a liečivá na faľme -. pomôcky na fixáciu zvierat na faľme -. systém predaja zvierat_
. karantenna maštal'-

E) NAKRES FARMY
Pľíloha č.

F) KLINICKE VYŠETRENIE

G) ODBER VZORTEK

Za odboľnú skupinu:
Meno a pľiezvisko:

Za RVPS:
Meno a priezvisko:

Za kontľolovaný subjekt:
Meno a pľiezvisko:
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Príloha č.3b k opeľačnému manuálu

Regionálna veteľináľna a potravinová spľáva

č.j' ......

pRÍxr'ĺo

pľi podozrení/potvľdení výskytu klasického moľu ošípaných v chove ošípaných.

A. Ohniskom nákazy je faľma ošípaných. CEHZ....., majitel'a ......, PSč
...,ICO

V....... dňa

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potravinová spľáva ..........pľíslušná podľa $ 8 ods. 3 písm. e)

v súlade s $ 17 ods.3 zákonaNR SR č.39l2OO7 Z.z. o veterinárnej staľostlivosti v
znení neskoľších predpisov a v zmysle ustanovenia $ 5 Nariadenia utĺay Slovenskej

republiky č.27612003 Z.z. o opatľeniach na tlmenie klasického moru ošípaných

naľiad'uje
Pľ€........., PSč ......., Ičo .........,
faľma CE,IJ.Z

v zastúpení ................

opatľenia

B. Naľiad'uje sa:

l. aktualizovať súpis všetkých kategóľií ošípaných a v rámci týchto kategórií denne
aktualizovať počet zvierat, počet už uhynutých, chorých alebo praidepodobne
nakazených zvierat. Informácie v súpise sa na požiadanie predložia Regionálnej

- veterináľnej a potravinovej správe v .........'.. amožno ich pri každej kontľole ďveľovat|2. držať ošípané v chove v ich ustajňovacích pľiestorocň alebo na iných miestach
umožňuj úcich ich izo\áciu,

3. vstup osôb do chovu avýstup osôb zchovu len na základe písomného povolenia
Regionálnej veterin árnej a potravinovej správy

4. vjazd vozidiel do chovu avýjazd vozidiel z chovu len na záklaďe písomného
povolenia Regionálnej veterinárnej a potľavinovej spľávy

5. používď pľi vstupoch do budov a výstupoctl ž buáov na ustajnenie ošípaných
a samotného chovu vhodné prostľiedky na dezinfekciu' osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodrŽat' hygienické opatľónia potrebné na
zníženie ľizika šírenia vírusu klasického moru ošípanýc}r a všetký dopľavné
prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôklaáne äezinfikovaĹ

6. bezodkladne usmľtiť ošípané v chove pod úľadným dozoľom spôsobom' l<torý zabráni
akémukoľvek ľiziku šĺrenia víľusu klasického moľu ošípanýcĹ počas pľepravy alebo
usmľtenia Teľmín:

7. zabezpečit' technickú a peľsonálnu pomoc pľi zabijaní zvierat, pri odobratí
dostatočného počtu vzoľiek v súlade s diagnoJtickou príručkou od usmrcovaných
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ošípaných na zistenie spôsobu zav\ečenia vírusu klasického moľu ošípaných do chovu
a doby' počas ktoľej mohol byť prítomný víľus v chove pľed ohlásením choroby,

8. spľacovať telá uhynutých alebo usmrtených ošípaných pod úľadným dozorom,
9. poskytnúť pomoc pľi vysledovaní mäsa a ošípaných pochádzajúcich z chovu

azabitých v období medzi pravdepodobným zavlečením choľoby do chovu
a zav edenim úradných opatľení,

10. ošetriť kontaminované materiály a odpady, ako sú kľmivá, spôsobom' ktoľý
zabezpečuje zničenie pľítomného vírusu klasického moľu ošípaných Jednorazové
mateľiály, ktoľé môžu byť kontaminované anajmä mateľiály použité pri usmrjaní'
zniÓiť, postupom podľa pokynov úradného veteľinárneho lekára. V prípade ošetľenia
kontaminovaných mateľiálov (metly, handry, vrecia atď.) spálením, likvidáciu
vykonať za účasti pľíslušníkov poŽiaľneho zboru,

11. po odstľánení ošípaných mechanicky vyčistiť adezinfikovať objekt avyčistiť okolie
budov použitých na ustajnenie ošípaných, vozid|á používané na pľepravu ošípaných
alebo ich tiel a všetko vybavenie, podstielku, hnoj a hnojovku, ktoľé môŽu byť
kontaminované, v súlade s $ 12 Nariadenia vlády č.2]612003 Z.z..

Teľmín: v texte

12. Viest' evidenciu o všetkých nákladoch vynaloŽených pri usmľcovaní, spracovaní tiel
ošípaných a asanáciou prostredia pod úradným dozorom.

C. Zakazujez
1. pľemiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu,
2. pľemiestňovanie tiel ošípaných z chovl bez povolenia Regionálnej veteľináľnej

a potľavinovej spľávy
3. premiestňovanie mäsazchovu, ako aj zákaz pľemiestňovania produktov zošípaných,

speľÍny' vajíčok a embľyí ošípaných, krmív, nástrojov, materiálov alebo odpadu,
ktoľým sa pravdepodobne pľenáša klasický mor ošípaných, okľem pľípadov
pľemiestnenia povolených Regionálnou veteľinárnou a potravinovou správou ..........

odôvodnenie

Na zák|ade úradne potvrdeného výskytu klasického moľu ošípaných v chove
ošípaných.. faľma ošípaných.. CEHZ v Štátnom
veteľinárnom ústave Zvo|en CP: ......zo dňa...... bolo ľozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výľokovej časti tohto opatrenia.

Doručuje sa:

Na vedomie:
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C

Regionálna veterinárna a potľavinová spľáva

.J:......

PRÍKLAD OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potravinová spľáva ..........pľíslušná podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
v súlade s $ 17 ods. 3 zákonaNR SR č,3912007 Z' z. o veteľinárnei staľostlivosti v

znení neskoľších pľedpisov a v zmysle ustanovenia $ 15 Naľiadenia vlády Slovenskej
republiky č.27612003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moľu ošípanýclr

naľiad'uje
pre užívatel'a pol'ovného ľevíľu......, Ičo

v zastúpení

opatrenia

pľi podozľení/potvrdení výskytu klasickéko moru ošípaných u diviačej zveri.

A. Vvmedzenie infikovanei oblas ti odboľnou skuninĺlu:
Poľovné ľevíľy (vymenovat') :

B. V infikovanei oblasti KMo sa naľiad'uie:
1. Celoľočný intenzívny lov diviačej zveribez ohľadu na vek apohlavie aschválený plán

chovu alovu alov líšok hľdzavých akľkavcov čiernych. Lov diviačej ,r"ii i"vykonávaný za účelom monitoringu KMo aznižovania denzity diviačej zveri
v poľovnom ľevíri.

2. Vykonávanie lovu XxXxxXXXX

3. Zákaz lovu všetkej ľaticovej a malej zvei ,okrem kačice divej, na spoločných
poľovačkách okľem lovu ľaticovej zveri vo zverniciach. Rovnako sa zakazuii pouĺitie
poľovne upotrebitel'ných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. ľes poulitý pľi
dohľadávaní poľanenej zveri musí byt'vedený na remeni.

4. Sanáciu uhynutej diviačej zveri avedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri. Telá
alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie Živočíšne produkty z ulovených
diviakov musia byt'neškodne odstľánené podľa rozhodnutia RVPŠ xxxýxx na mieste

' zakopaním, spálením alebo likvidáciou v spľacovateľskom podniku (v kafiléľii).5. Dodtžiavat' pri manipulácii s ulovenými diviakmi, ich ivyškami ako aj s uhynutými
diviakmi, opatrenia zabraĺrujuce šíľeniu KMo. Uhynuté diviaky a vedľajsie zivoeisne
produkty nesmú pľísť do styku s ošípanými v chove. osoby zúčastňujúce sa lovu a
manipulácii s ulovenými alebo uhynutými diviakmi nesmú pľíst'do kontaĹtu s ošípanými
v chove minimálne 48 hodín od manipulácie. Použitý odev ihneď po skonlení
manipulácie musí byť vypľatý, obuv a nástroje vyčistené a vydezinfikované.6' opatrenia na odber a pľedkladanie vzoľiek na vyšetľovanie všetkej ulovenej zve.n
a nájdenej uhynutej diviačej Zven. Pľitom za uhynutú ZVeľ sa poklaáá aj všetka zveľ
usmľtená inak ako lovom (napľ. usmr1ená dopľavným pľostľiedkom, vel'kou šelmou
a pod.) Vzoľku od uhynutej diviačej 

'n*.i 
je nevyhnutné doľučiť na RvPs
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xxxxxxx do 24 hodín od nálezu kadáveľu, alebo najneskôr v nasledujúci
pľacovný deň.

7. Vprípade, že zuhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetľenie,
ohlásit'ihneď túto skutočnost'RVPS xxxxxxx na telefónne číslo xxxxxxxx.

8. Monitoring u diviačej zveri v dobe od xx xx xxxx do xx xx xxxx. odber vzoriek musia
vykonávať osoby vyškolené na pľehliadku zveľi po ulovení na mieste alebo osoby
vyškolené regionálnou veterináľnou a potľavinovou správou na odber vzoľiek na KMo.

9. Viesť uŽívateľom poľovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a ľozdelení
diviny dôslednú evidenciu.

10. Celoľočný zákaz kŕmenia diviakov - obmedzené vykladanie kľmiva je možné výhradne
iba za účelom cieleného lovu diviakov na vnadiskách ( na vnadisku môže bý' pľítomné
maximálne 5 kg jadľového krmiva) alebo / pľikľmovanie diviakov na stanovištiach za
účelom zabr ánenia potravnej mi gľácie diviač ej zv eri.

1 1. V celku pľepľavovať ulovené alebo uhynuté diviaky zabalené v nepriepustných obaloch
na miesto bezpečného uloženiďodstľánenia.

12.Prepravný prostriedok a miesto ulovenia musí byt' po skončení manipulácie
vydezinfikovaný prípravkom účinným pľoti víľusu KMo.

13. Uskladňovať všetky časti z ulovených diviakov vľátane vývrhov, nabezpečnom mieste
nahlásenom RVPS aŽ do doby obdÍžanianegatívneho laboľatóľneho výsledku na KMo.

14. Zákaz pľemiestňovania živých diviakov mimo infikovanú oblasť.
15' Zákaz premiestňovania tepelne neopľacovaného diviačieho mäsa' tepelne neopľacovaných

výľobkov z diviačieho mäsa a tľofejí z diviakov mimo infikovanú oblasť.
16.Pľedkladať mesačne pľíslušnému okľesnému úľadu odboru pozemkovému alesnému

hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmeľnenia.

Za dodanie vzorkv na laboľatórne wšetľenie sa považuie:

ak je vzorka dodaná na RVPS v čo najkľatšom čase od jej odberu.
ak vzoľka obsahuje minimálne jeden zorgánov alebo tkanív ( mandle, slezina
a oblička). okrem toho je možné odobľať dve vzoľky ziných lymfatických tkanív, ako
sú retľofaľyngeálne, príušné, mandibuláľne lebo mezenteľiálne lymfatické uzliny
avzorka ilea. V pokľočilom štádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobľať na
laboľatóľne vyšetľenie dlhú ľúrovitú kosť resp. hľudnú kosť.
ak vzoľka z ulovených diviakov obsahuje kľvnú ztazeninu.
ak sú k vzorke pľiložené údaje o dátume ulovenia, ľevíľi ' katastri ulovenia, veku ,
pohlaví, spľávaní sa diviaka pľed ulovením a mene stľelca.

Finančná úhrada za dodanie vzoľiek :

Finančná úhrada bude vyplatená v zmysle pokynov Štatnej veteľinámej a potravinovej
spľávy Bľatislava, ktoľé sú zverejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na
RVPS XXXX
od xx xx xxxx do xx xx Xxxx vo výške xx EUR zavzotky zkaždeho nájdeného
uhynutóho diviaka
Xx xx xxxx do xx xx xxxx vo výške xx EUR zavzorky zkaždeho uloveného diviaka

Bez uvedenia čísla identifikačnej značky nie je možne vyplatiť úhľadu zavzorku z uloveného
diviaka (neplatí pri uhynutých diviakoch).
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V prípade ulovenia viľologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov, ktoľé
boli neškodne odstránené, či uŽ kafilerickým podnikom, spálením alebo hlbokým
zakopaním, bude vyplatená nál'radanazéklade Žiadosti predloŽenej na pľíslušnú
ľegionálnu veteľináľnu a potravinovú správu o stanovenú finančnú úhradu pľedložením
faktúľy spolu s prílohou (pľíloha č. 4 Národného kontrolného pľogľamu pľe KMo
v diviačej populácii na ľok xxxx).

. Xx € užívateľovi pol'ovného ľevíľu
- za každého uloveného viľologicky pozitívneho diviaka bez rozdielu veku

a hmotnosti;

o xx € za každeho uhynutého diviaka, vľátane diviakov nájdených na nepoľovných
pozemkoch, užívateľovi najbližšieho poľovného revíru' pľičom ten, kto uhýnutú zver
nájde, je povinný upovedomiť o tom oU odbor pozemkový alebo lesný a prĺslušnú
ľegionálnu veteľinárnu a potravinovú spľávu.

odôvodnenie

Klasický mor ošípaných je choľoba, ktoľá podlieha hláseniu v zmysle zákona č.39l20O7 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.Ide o pľenosné ochoľenie s veľkou schopnost'ou
rýchleho šíľenia, v dôsledku čoho vznikajuvážne ekonomické straty v hospodáľstve, vľátane
ohrozenia medzinárodného obchodu. Klasický moľ u diviakov bollaboratórne
diagnostikovaný u diviaka uloveného / uhynutého v katastľálnom území obce xxxxx dňa xxxx
Tieto opatľenia bolo nutné vydať nazabránenie vzniku a šíľeniu klasického moru ošípaných.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo
výľokovej časti týchto opatrení.
Dňom xx XX xxXX sa rušia opatľenia na KMo čj. xxxxxxx vydané dňa xxxxxx.

Podpis a pečiatka riaditeľa RVPS

Doručuje sa:

Na vedomie:
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VZOR opatrení nariadených veteľináľnym inšpektoľom na mieste.

Regionálna veterinárna a potľavinová správa.......

OPATREN IA č.:.............
naľiadené podl'a zákon a č,.3912007 Z,z. o veterináľnej staľostlivosti

Dole podpísaný veteľináľny inšpektor nariad'uje:
podl'a $ l4 ods.2 zákona č.3912007 Z.z. o veterinámej staľostlivosti na zŕklade zistení z veterináľnej kontroly'
inšpekcie, vyšetrenia, testu uvedených v: .. .c: zo
dňa: 2) bezodkladne tieto opatľenia3)
- obmedzenie alebo zákaz premiestňovania, pľepľavy' uvádzania na tľh alebo používania zvierat, zárodočných
produktov, pľoduktov živočíšneho pôvodu' Živočíšnych vedl'ajších pľoduktov, kľmĺv; zäkazuvádzania na tľh'
distribúcie alebo používania medikovaných kľmív alebo umiestnenie zvieľat v schválenom stľedisku na
zhľomažďovanie zvierat alebo zbemom stľedisku pľi obchode na nevyhnutnú dobu, ak sa pľi veterináľnej
kontro|e preukáže, že zvieľatá nie sú spôsobilé na plánovanú prepľavu,
- zhabanie, usmftenie alebo zabitie zvieral
- zhabanie, zničenie alebo nariadenie osobitnej úpľavy, spracúvania alebo ošetrenia záľodočných pľoduktov,
pľoduktov živočíšneho pôvodu, kmív a|ebo určenie produktov Živočíšneho pôvodu' potravín živočíšneho
pôvodu, vedl'ajších živočíšnych produktov a krmĺv na iné účely ako tie, na ktoré bo|i pôvodne určené,
- pozastavenie prevádzky alebo uzavretie uľčitej časti potľavinárskeho podniku na vhodný čas,
- povolenie qýnimiek pľi zbeľe, pľeprave a odstraňovaní živočíšnych vedl'ajších pľoduktov podľa osobitného
pľedpisu
Odôvodnenie naľiadených opatrení:

)

V (miesto):... ............ dňa:

S týmito opatľeniami bol(a) oboznámený(á):

Meno a pľiezvisko:.,.
Funkcia:
Podpis: Pečiatka:

Ak oboznámená osoba, ktorá sa zúčastnila inšpekcie alebo kontroly nie je opľávnená konat'za prevádzkareň alebo
zaľiadenie, vlastníka, dľžitel'a, prepľavcu alebo inú osobu, ktoľá je oprávnená disponovať živými zvieratami,
záľodočnými pľoduktmi' pľoduktmi živočíšneho pôvodu, vedl'ajšími živočíšnymi produktmi, kľmivami alebo
vybranými produktmi ľastlinného pôvodu, na ktoľé sa toto opatrenie vzt'ahuje, je povinná bezodkladne informovat' o
ňom osobu oprávnenú konat'.

Meno a pľiezvisko veterinárneho inšpektoľa:....................
Podpis:........ Pečiatka:

I obchodnémeno,sídlo, lČo,akideopľĺivnickúosobu: meno,prieniskoasídlo,akideo.fyzickúosobu,

2 uvedie sa úradný záznanl o kontrole, ýstedok laboľaĺóľneho ýyšeĺrenia, testu a pod', z ktoÚch je zľejmý pľedmet kontroty; jeho čísĺo
a dátum,

3 uvedú sa konkrétne opatrenia, ktorých príktady sú v $ l 4 ods.2 zák. č. 39/2007 Z.z. a miesto, kde sa majú ĺykonat',

4 uvedú sa konkľétne zisrenia a okolnosĺi prípadu, ktoré si vyžadujú bezodkladné vyššie uvedené opaírenia.
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Pľíloha č.3c k operačnému manuálu

Súpis chovov a počty rvieratv ohnisku, v ochrannom pásme, v pásme dohloadu pľi
potvľdení KMo v chove ošípaných

Dátum vyplnenia:
Uradný veterináľny lekár/telefón

Dátum potvľdenia:
Názov podniku, chovatel'/Adresa /Fatma/ číslo CEHZ

Zoznam chovatel'ov v ohnisku

Zoznam chovateloov v ochľannom pásme:

Zoznam chovatelbv v pásme dohl'adu:

3

2.

I

P.č.
meno a adresa chovatelta

faľma
CEHZ

počet
ošípanÝch

Počet vyšetrených
ošípaných

(klinicky,serologicky, iné)

.)

2

I

P.č.
meno a adľesa chovatel'a

faľma
CEHZ

počet
ošípaných

Počet
vyšetľených/va kcinova ných

ošípaných

J

2

P.č.
meno a adľesa chovatel'a

faľma
CEHZ

počet
ošípaných

Počet
vyšetrených/va kcinova ných

ošípaných
seľo
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Príloha č.3d k operačnému manuálu

Denné hlásenie RVPS v pri eradikácii ohniska KMo u domácich ošípaných

1. Denné hlásenie zasiela regionálne centrum pľe tlmenie choľôb (RVPS) národnému
centľu pľe tlmenie chorôb (Švps SR) elektronickou poštou vedúcemu centľa pľe
tlmenie chorôb martin.chudy@svps.sk a zodpovednému členovi národného centľa pre
tlmenie chorôb daliboľ.polak@svps.sk každý pľacovný deň od potvľdenia ohniska
KMo najneskôr nasledujúci deň dopoludnia.

2. Denné hlásenie popisuje činnosť RVPS pri eľadikácii KMo v ten ktorý konkľétny deň
obsahuje minimálne:

o Dátum kedy bola činnosť vykonaná
o Poradové číslo hlásenia
o Identifikácia inšpektoľa RVPS, ktoľý hlásenie spľacoval
. Popis dennej činnosť RVPS pľi eľadikácii KMo

Ak sú v konkĺétny deň k dispozícii tak aj ďalšie aktuálne údaje:

o Dôležité číselné údaje - počty uhynutých ošípaných, počty usmľtených
ošípaných, počty odobratých vzoriek, počty vyšetrených ošípaných a pod.

o Výsledky laboľatórnych a klinických vyšetľení na KMo
o Vydané a zrušené opatľenia
o Záznamy o priebeŽnom a záverečnom čistení a dezinfekcii
o Zánnamy o kontrolách chovov v ochľannom pásme a v pásme dohľadu
o Záznamy o kontľolách v poľovných revíľoch
o Záznamy o kontľolách vydaných opatrení
o Infoľmácie, pľípadne záznamy zpoľáď (chovatelia, poľovníci, oU...)
. Činnosť poverených SVL pľi kontľole a eradikácii KMo

Denné hlásenia sa odosielajú až do eradikácie ohniska KMo a zľušenia veteľinámych
opatrení. Národné centľum pre tmenie choľôb môže upraviť (pľedĺziť) frekvenciu zasielania
denných hlásení.
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Príloha č.3e k opeľačnému manuálu

Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva

Úradný záznam č.
o usmľtení zvierat a o likvidácii mateľiálovo ktoľé môžu pľenášat'víľus

KMO v ohnisku KMO

Na základe veterináľnych opatľení č. .,.' zo dňa '..... bol v chove názov podniku-chovatel'ď adresa/farmďčíslo
CEHZ.....'...'. ... v počte usmftených kusov.
Spôsob usmľtenia:
Dátum usmľtenia:
Usmľtenie vykonal:......
Uľadný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Na základe veterináľnych opatrení č. .'.. zo dňa ...... bolo v chove podniku-chovatel'a/ adľesalfarma/čís|oCEHZ''.'.'.'... likvidovaných:
kadávery plemenné kance,kančeky/počet/hmotnosť
kadávery prasnice ZSlpočet/hmotnosť:
kadáveľy prasničky ZSlpočet/hmotnosť:
kadávery výkrm/počet/hmotnosť:
kadávery pľedqýkrm/počet/hmotnosť:
kadáveľy ciciaky/počeíhmotnosť:
kľmivo/hmotnosť:
tne.

Spôsob likvidácie: ....
Dátum likvidácie:'...'
Likvidáciu vykonal: ......
Úradný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Uľadný záznam s podpisom potvľdzujú:

l. Pracovnĺk ľegionálnej veterinárnej a potľavinovej správy:

meno a priezvisko

2' Zástupcachovate|'a:

meno a priezvisko

funkcia

funkcia

podpis a pečiatka

Príloha: zberný list od kafiléľie
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Príloha č.3f k opeľačnému manuálu

Regionálna veterináľna a potľavinová správa ......o.....................................

Uľadný záznam č.
o vykonaní predbežného a zinerečného čistenia a dezinfekcie v ohnisku

KMO

Pľedbežné čistenie a dezinfekcia:
Na základe veteľináľnych opatrení č'........... zo dňa.. bolo v chove/adľesa/farmďCBHZ:

predbežné čistenie a dezinfekcia v súladevykonané
s Prílohou č. 4 nariadenia vlády č.276/2003 Z. z.
Dátum vykonania pľedbeŽného čistenia a dezinfekcie
použitý prípľavok/koncentľácia:
množstvo použitého prípľavku :

Záverečné čistenie a dezinfekcia:

): *: 
:::::::'*: *::: i ' "rŕ3""ľľ" o;;il;';; T,',","","."n""";l1*äť*''i:ľľí;

s Prílohou č. 4 nariadenia vlády č.2'7612003 Z' z.
Dátum vykonania pľedbežného čistenia a dezinfekcie
použitý pľípľavolďkoncentľácia:
množstvo použitého prĺpľavku :

čistenie a dezinfekcia bola vykonaná fiľmou (názov a adľesa):

Úradný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Uradný záznam s podpisom potvľdzujú:

l. Pľacovník regionálnej veterináľnej a potravinovej spľávy:

meno a pľiezvisko funkcia podpis a pečiatka

2. Zástupca prevádzkaľne' vktoľej sa predbeŽne azáverečné čistenie adezinfekcia sa
vykonala:

meno a priezvisko funkcia podpis a pečiatka

Pľíloha: Protokol o vykonanej pľáceo pľípadne potvľdenie o vykonaní práce od pľíslušnej firmy, ktorá
čistenie a dezinfekciu vykonal.
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Príloha č.3g k opeľačnému manuálu
HLÁsENIE

o PoDOZRENÍ NA VÝSKYT KLASICKEHo MoRU oŠÍpĺľÝcn

a) Regionálna veterinárna a potravinová správa:

b) dátum odoslania:

d) dátum, kedy vzniklo podozrenie na KMo:
e) podozrenievyslovené nazáklade:

d diag. met dy pouŽité na potvrdenie

h) podozrenie KMo u diviakov (uviesť číslo ident- značky) alebo ošípan;ich v chove (uviesť číslo CEHZ), na bitunku (CEHZ)alebo v dopra,ĺnom prostľiedku 1Šľz;:

i)

i)
k)

zemepisné uľčenie miesta (geografi cké sriradnice):

vykonané opatrenia pri podozrení:

počet ošípan;1ich v chove v ktorom bolo vyslovené podozrenie podľa kateg rií
základné stádo

\J7krm

plemenné prasničky

Pečiatka regionálnej veteľinárnej a potravinovej správy a podpis regionálneho veterinárneho lekáľa:

Dátum
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Príloha č.3h k operačnému manuálu SPRAVA
o v'ŕsxyTE KLAsICKÉHIo MoRU oŠÍpa.ľÝcH

Pečiatka regionĺĺĺnej veterinrĺmej a potravinovej správy a podpis regionĺĺĺneho veterinámeho lekiĺra:

Dátum:

c) počet uhyrut'-ch diviakov podl'a kateg rií:
diviača
lanštiak
kanec/bachy a

c) u každej kateg rie počet klinicky chorych a počet ošípanych/diviakov, u ktorych bol

potvrden :

KMO

KMo potvrdené

základné stádo

kliniclĺy choré

základné stádo
ošípané do veku 3 mesiacov

v kľm
ošípané do veku 3 mesiacov

plemenné prasničky

v krm diviača
(počet+hmotnosť)
lanštiak
(počet+hmotnosť)
bachy a
(počet+hmotnosť)
kanec
(oočet+hmotnosť)

plemenné prasničky

d) počet ošípanych usmrtenych:

v ohnisku

na bitunku

v dopravnom prostriedku

e) počet spracovan ch tiel ošípanych

f) u ohniska uviesť vzdialenosť od najbliŽšieho chovu ošípan ch v metroch:

g) ak bol KMo zisten na bitunku alebo v dopravnom prostriedku, uviesť umiestnenie
chovov pÔvodu infikovan ch ošípan; ch alebo kadáverov - regi n, okes, číslo katastra:

a) počet podozriv ch ošípan]ŕch:

v ohnisku

v dopravnom prostriedku

b) počet uhynutych ošípan1ch podlh kateg rií

zrákladné stádo

ošípané do veku 3 mesiacov

vykrm

plemenné prasničky

l.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

Regionálna veterináĺ'na a potravinová správa:

dátum odoslania:

hodina odoslania:

počet ohnísk alebo prípadov:

dátum' kedy vzniklo podozrenie na KMo
dátum potvrdenia KMo
diag. met dy použité na potvrdenie KMo:.............

potvrdenie KMo u diviakov (uviesť číslo ident. zĺačky ) alebo ošÍpanych v chove

(uviesť číslo CEÍLZ),na bitunku (CEHZ) alebo v dopravnom pľostriedku (ŠPZ):

i) zemepisné určenie miesta (geografické sriradnice):

j) vykonané opatrenia na eradikáciu niákazy:

2. Ak ide o primiáĺ'ne ohnisko alebo prípady na bitĺrnku alebo v dopravnom prostriedku' musia

sa posk1tnĺrť nasledujrice informácie:
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Pľíloha č.7.

Slovenská ľepublika

Pohotovostný plán pre vakcináciu.

Núdzová vakcinácia proti KMo

Zákaz vakcinácie
Vakcinácia pľoti KMo je zakázaná.

Núdzová vakcinácia vo výnimočných situáciách
Napľiek zákazu môže byť vo výnimočných situáciách schválená nudzová vakcinácia v oblasti
rozšíľenia infekcie, kde bol potvľdený KMo aakbrozi vymknutie sa choľoby spod kontroly aj za
do držania naj prí snej ších opatrení.

Plán, ktoľý pľipľaví miestne centrum pre tlmenie spolu choľôb so skupinou odborníkov, musí
obsahovať tieto infoľmácie :

o popis choľoby, ktoľá vyvolala podanie tohto návľhu,
o faktory, ktoľé vedú k potľebe schválenia núdzovej vakcinácie, medzi iným: moŽnosť plošného

rozšíľenia infekcie exponovanými zvieratami, postihnutie veľkého počtu zvierat, vysoká hustota
populácie vnímavých dľuhov, nejasný pôvod choľoby, rýchlo sa zvyšujúci počet nových zdrojov
infekcie, ľýchle šíľenie infekcie v populácii vnímavých zvierut a do aätsĺch geägľafických
oblastí,

o veľkosť oblasti' v ktorej sa navľhuje vykonať nudzová vakcinácia' bude uľčená na základe
dohovoru medzi hlavným veterinárnym lekárom, náľodným centrom a skupinou odboľníkov a na
základe podrobných znalostí rizikovej oblasti, ohľozenej ďalším rozšírenírnchoľoby,

o početjednotlivých kategórií a vek ošípaných, ktoľé budú vakcinované'
o vakcĺnY, ktoľé budú pouŽité,
o tľvanie vakcinačnej kampane'
o systém použivaný na identifikáciu aregistľáciu vakcinovaných zvierat,o opatrenia, ktoré budú naľiadené na obmedzenie pohybu zvierata produktov ŽP.

Za predpokladu schválenia núdzovej vakcinácie bude v miestnom centre pľe tlmenie choľôb zriadený
vakcinačný tím a vakcinačné centrum.
Rozhodnutie realizovat' povinnú vakcináciu dosiahne pľíslušného stupňa miestnej publicity a budú
pľij até opatľenia, zabezpečujúce bezodkladné uskutočnerrie kampane.
Geografická oblasť, kde sa bude vakcinácia vykonávat'' budô jasne definovaná, hranicami budú
fyzické prvky ako sú cesty, železnice, rieky alebo inépľiľodzené hľanice abude Vypľacovaný úplny
zoznam všetkých chovov s vnímavými zvieratami pľe navľhovanú oblasť povinnej vakcinäcie.
Miesta všetkých chovov s vnímavými zvieratami, uľčenými pľe vakcináciu, budú vyzna|enéna mape
xle|o mapách pľíslušných mierok s vyznačením pľibliŽného počtu zvieratv kaŽdom chove.
Další veterinárni lekáľi, technickí a administľatívni zamestnanci budú pľidelení vakcinačnému centľu,
aby bol zabezpečený plynulý priebeh bez narušenia činnosti miestnóho centľa pľe tlmenie choľôb.
Cieľom bude ukončiť vakcináciu v uľčenej oblasti do 7 pracovných dní'

Vakcinačný timbude medzi iným vybavený aj:
o dostatočným mnoŽstvom očkovacej látky pľe zabezpečenie kampane'o príslušnými zariadeniami pľe transpoľt a uskladnenie očkovacej látky,
' vybavením pľe steľilizáciu pomôcok napľíklad viacdávkových striekačiek,
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. odpadovými nádobami pre použité pomôcky na vakcinácil, prándne fl'aše od očkovacích látok
a ďalší rizikový odpad,

o ochĺannými odevmi pre vakcinačný tím,
. dezinfekčnými pľostľiedkami a vedrami, kefami a špongiami pre osobnú dezinfekciu

vakcinačného tímu,
o zariadením na ťrxáciu zvierat počas vakcinácie'
o dostatočným množstvom očíslovaných ušných značiek s veľkosťou a tvarom vyhovujúcim pre

identiťrkáciu všetkých druhov zvierat, ktoré majú byť identifikované a kliešťami na aplikáciu
týchto značiek,

o dostatočnou zásobou formuláľov, ktoľé sa budú vypĺĺať počas núdzovej vakcinácie.

Riadenie núdzovej vakcinácie
Vakcinačný tím pozostáva z veterinárneho lekára a technického asistenta.
Každý tím bude každodenne zásobovaný nasledujúcim mateľiálom a zariadenim:
o očkovacou látkou na denné použitie,
o sadou viacdávkových striekačiek s náhľadnými dielmi, ľemeňom a puzdrom,
o malým steľilizátorom na viacdávkové stľiekačky,
o jednorŕzovými striekačkami a ihlami,
o nádobami na použité jednorázové stľiekačky a potľeby, prázdne obaly a iný odpad,
o záchytnýmzaúadenim,
o potľebným mnoŽstvom foľmuláľov.

Administľatívni pľacovníci centľa dohodnú pre vakcinačný tím stretnutia s chovateľmi a pri tom
požiadajt o potľebnú pomoc pri vakcinácii, fixácii zvierat a o ďalšiu pomoc, ktoľá bude potrebná
a zistia podrobnosti o aktuálnych počtoch zvierat v danom chove. Návštevy za účelom vakcinácie
bez pľedchádzajirceho dohovoru by mali byť výnimkou.
Každý vakcinačný tím dostane na začiatku každého pľacovného dňa zoznam chovov, ktoľé má
navštíviť, čas návštev apribližný počet zvierď v každom chove.
Po príchode do chovu, na ktoľom budú zvieľatá vakcinované' veteľinárny lekáľ vysvetlí podmienky
vakcinačnej kampane majiteľovi alebo zodpovednej osobe.
Clenovia vakcinačného tímu sa oblečú do ochranného odevu azabezpečia osobnú dezinfekciu pred
vstupom do časti chovu, v ktorej suzvieratáchované.
Pľed vakcináciou musí byť stádo klinicky vyšetľené' Podozrenie, že zvieratá chovu sú infikované
KMo, musí byť oznámene miestnemu centru pľe tlmenie choľôb, ktoré zabezpečí vyšetrenie
vlastnými úradnými veteľinámymi lekáľmi. Ak miestne centľum pľe tlmenie chorôb o to výslovne
nepožiada, vakcinačný tím sa nebude do týchto vyšetrení zapájať, okľem upovedomenia chovateľa,
že stádo je podozľive avzťahujú sa naň obmedzujúce opatrenia.
Ak sa nepodarí okamžite vylúčiť výskyt ochorenia v stáde, vakcinácia nebude vykonaná. Ak je stádo
bez klinickýchpriznakov KMo, môŽe byť vakcinácia vykonaná.
Pri vakcinácii je potrebné dodržať návody na podávanie, hlavne dávkovanie, výber optimálneho
miesta vpichu a vylúčenie zvierat uľčitých vekových skupín.
Každé vakcinované zviera, bez ohľadu na vek, bude označené osobitnou, očíslovanou ušnou
značkou.
Na predbeŽnom formulári sa bude viesť záznam počtu zvierat každého dľuhu a kategórie, ktorým
bola podaná očkovacialéttka a použité čísla ušných známok.
Použité zariadenie sa vyčistí, dezinfikuje a steľilizuje, ak je nutné, keď sa vakcinácia stáda ukončí.
okrem toho bude vykonaná aj osobná dezinfekcia. oblast'' kde sa vakcinuje, je vysoko rizikovä
vzhľadom na moŽný vznik choroby. Je dôležité, aby boli zabezpečené pľedbežné opatrenia a aby
nevzniklo riziko rozšíľenia infekcie činnost'ou vakcinačného tímu a aby proti vakcinačným tímom
v pľípade následných epidémií v danej oblasti neboli vznesené obvinenia z nedbanlivosti.
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Pľed odchodom z chovu bude vyplnený vakcinačný záznam pľe chov v dvoch kópiách s podpisom
majiteľa alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechanáv chove.
Na záveľ dňa sa vakcinačný tím vráti do vakcinačného centra, kde budú pouŽité jednorazové
pomôcky a iný odpad bezpečne uložené do nádob na to uľčených, ďalšie zariadenia, ktoré sa nrohli
kontaminovať budú po čistení a dezinfekcii vysteľilizované a budú vyplnené pľíslušné formuláľe,
ktoľé sa odovzdajú administľatívnemu peľsonálu. Mapa núdzovej vakcinačnej kampane bude
každodenne aktualizovaná,aby sa dal pozorovať postup vakcinácie.

Vedúci veterináľny lekáľ vakcinačného centra' pľípadne vedúci administľatívneho tímu, budú
kaŽdodenne podávať spľávu tak náľodnému centru pľe tlmenie choľôb ako aj miestnemu centru pľe
tlmenie choľôb, týkajúcu sa postupu kampane za posledných}4 hodín.

Pohyb zvierat mimo oblast', v ktoľej sa vykonáv a núdzová vakcinácia
od začatia núdzovej vakcinácie a po dobu najmenej 6 mesiacov od skončenia vakcinácie nebudú
žiaďne vnímavé zvieratá môct' opustiť oblasť kde bolo vykonaná vakcinácia, okľem prepľavy
k okamŽitému zabitiu na bitúnku v blízkosti alebo pľiamo vo vakcinačnej oblasti, ktorý je na tento
účel uľčený regionálnou veteľinárnou a potľavinovou spľávou.
Po zrušení zákazu pohybu zvieľat (pozri vyššie), séľopozitívne zvieľatá môŽu opustiť chov, iba za
účelom prepravy na okamŽite zabitie na bitúnku určenom regionálnou veteľinárnou správou.
Potomkovia séľopozitívnych samíc nesmú opustit'chov' v ktorom sa narodili, okľem prípadov:
o prepľava k okamŽitemu zabitiu na bitúnku,
. preprava do iného chovu, uľčeného ľegionálnou veteľináľnou apotravinovou spľávou, z ktorého

sú pľiamo posielané na zabitie,
. prepľava do iného chovu' za pľedpokladu, že majú negatívne výsledky sérologickej skúšky na

pľítomnosť protilátok pľoti víľusu KMo.

Mäso z vakcinovaných zvierat
Mäso zo zvierat, ktoľé boli počas kampane vakcinované a ktoré boli pľesunuté na zabitie na
označený bitúnok:
o sa buď spľacuje alebo označi špeciálnou pečiatkou uvedenou vosobitnom predpisel. Toto sa

vykoná vprevádzkarni uľčenej pľíslušným oľgánom. Mäso sa zašle do uvedenej^prevádzkarne
pod podmienkou, že zásielkaje pľed odoslaním zapečatenáa počas pľepravy zostane zapečatená,

' Sa bude predávať výlučne v oblasti uľčenej náľodným centrom pľe tlmenie chorôb'

l) Článok 8 Rozhodnutia komisie 2008i855/ES
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Tímy

Príloha č.8.

Slovenská republika

Miestne centľá pľe tlmenie chorôb

Zloženie
Vedúci miestneho centra

o kooľdinačný tím
. administľatívny tím
o epizootologický tím
. eľadikačný tím
o vakcinačný tím
o kontľolný tím

Kooľdinačný tím
zák|adne úlohy

. poplach podľa poplachového plánu
o prípľava informácií médiám
o príprava info faxov
C organizácia stľetnutí _ súkľomní veterináľni lekári, chovatelia, spotrebitelia
o organizácia denných porád' diskusií na úrovni miestneho centra
o prípľavaľozhodnutí

poplachový plán _ plán činnosti po obdľžaní hlásenia o podozrení na výskytnilkazy zoznamLl A oIE
o infoľmáciaľegionálnemu veteľinárnemu lekárovi
o okamžité prešetľenie chovu a naľiadenie opatľení v pľípade potvľdenia podozľenia na KMo

úľadným veterinárnym lekárom
o infoľmáciaľegionálnemu veterinárnemu lekárovi
o ďalšie vyšetľovanie chovu a odber vzoriek
. organizácia transpoľtu vzoriek
o aktivácia miestneho centra pľe tlmenie choľôb
o informácia susedným regiónom

Administľatívny tím
základne úlohy

o administľatívne vymedzenie ochranného pásma a pásma dohľadu
. Zaznamenávanie údajov o chovoch azvieratách
. vydávanie a publikácia naľiadení
o stanovenie časového plánu aorganizácia odbeľu vzoriek a klinického pľešetrovania chovov

Epizootologický tím
zák|adne úlohy

. zaznarÍ|enávanie faktov
o klinické vyšetrovanie a odber vzoľiek
o stanovenie rozsahu vzoľkovania vykonávaného eradikačným tímom
o epizootické šetľenie
o okamžité infoľmovanie susedných regiónov o kontaktochzvierat z ohniska KMo
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. príprava podľobnej spľávy o epizootickej situácii

. zhodnotenie epizootologickýchúdajov

Eľadikačný tím
zél<Iadné úlohy

o kontľola dezinfekčných zariadení
o plĺĺnovanie usmľtenia a neškodného odstľáneniazvierat' kľmiva a mateľiálovo usmľtenie a neškodné odstrĺĺnenie
o vzoľkovanie usmľteĺých zvierat
o oceňovaniezvierat
o kontrola dezinfekcie
o čistenie a dezinfekciazariadení

Kontľolný tím
zál<Ladné úlohy

o kontľolapľemiestňovania zvierat
o kontľolaprepravy zabitychzvierat
o kontrola kafilerického podniku
o kontrola bitúnkov, rozľábkélrní
o kontľolainýchpol'nohospodlĺľskychslužieb
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Pľíloha č.9.

Slovenská republika

Vybavenie miestnych centier pre tlmenie choľôb.

Miestne centľá pre tlmenie choľôb, trvale alebo dočasne zriadené pri regionálnych veterinárnych
a potľavinových spľávach majú k dispozícii kanceláľske zariadenie, vrátane:
o kanceláľsky nábytok' fotokopíľky a pod. alebo schopnosť okamžite to zariadiť,
. systémy počítačového zaznamenávania, špeciálne Vypľacované pre ohniská
o pľedtlačené formuláľe, ako sú:

- vzory veterináľnych opatľení
- vzory epizootologických šetľení
- oznámenia za účelom zveľejnenia
- sledovanie požiadaviek a správ
- sprievodné doklady pľi premiestňovaní ošípaných

Miestne centľá pľe tlmenie chorôb tľvale alebo dočasne zriadené pri regionálnych veteľináľnych
a potľavinových spľávach majú nasledovné vybavenie

o telefonne a faxové spojenie. Aspoň jedna linka vyhľadená pre komunikáciu s náľodným centľom
pľe tlmenie choľôb' mobilný telefón,

. systém zakladaniaúdajov - počítačové spracovávanie
1 mapY uzemia spádovej oblasti (1 : 50 000, ľesp. 1 : 10 000)
. zoznam osôb a organizácií (a ich adresy) v spádovej oblasti, ktoré tľeba skontaktovať

v prípade vzniku KMo. Tento ZoznamzahÍňa
. orgány miestnej správy zodpovedne za opatrenia pri tlmení nákazy,
o políciu,
o colnice,
o iné odborné sluŽby, ktoré môŽu navštevovať chovy'
o súkľomnýchveterinámychlekárov,
. ľegionálne komory súkľomných veteľinárnych lekárov,
. pľepravcov dobytka a mäsa,
o kafiléľie,
o nákupcov /oceňovateľov zvieratl,
o výľobcov kľmív,
. firmy vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a ničenie

hlodavcov)
o poľovnícke oľganizácie, výstaviská
o bitúnkY a výrobne mäsových výľobkov,
o chovateľské zväzy,
o telekomunikácie,
o miestne orgány komunálnej hygieny a technické sluŽby (odstraňovanie odpadov),
o dodávatelia na faľmy

. systém informovania tlače a iných médií, aby veľejnosť bola informovaná o zavedených
opatreniach,

. zariadenia na čistenie a dezinfekciu pracovníkov, oblečenia a vozidiel,

. sklady materiálu, v ktoľom je nasledovné vybavenie
o ochľanné odevy,
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o dezinfekčné prostľiedky účinné pľoti KMo, detergenčné pľípravky a mydlá,
o zariadenie na bezbolestné usmrcovanie zvierat, pľípravky na utľatenie a iné prostľiedky

na tento účel,
o pitevné a vzorkovacie súpľavy,
otabule a výstražne oznámenia na použitie v zamorených chovoch, ochrannom pásme a pásme

dohl'adu
omapy (1 : 50 000 a I : 10 000),
o vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
opohotovostná bľašňa a pohotovostný kufor,

Regionálny veterinámy lekár musí vedieť zabezpečiť
o vozidlá,
o pohonné hmoty,
o čerpadlá, lopaty a motyky (škľabky)
o stroje na pľemiestňovanie zeminy,
o letovacie lampy (zaňadeniana opal'ovanie),
o prenosné postrekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie.
. pozemné stroje
o plameňomety
. zariadenia na prepľavu kadáverov do kafileľického zariadenlav zapečatených dopravných

pľostriedkoch v dostatočnom počte
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Pľíloha č.10

Zoznam nĺĺrodných organizércií, ktoľé musia byt'kontaktované v pľípade vypuknutia choľoby

o Ministerstvo pôdohospodaľstva arozvojavidieka SR
o Plemenĺĺrske sluŽby SR, š.p.
o Plemenaľska inšpekcia SR
o Zväzchovateľov ošípanýchv SR
. Slovenská poľnohospodaľska a potľavinová komoľa
. Slovenská poľovnícka komora
o Zváz únie mäsiaľov
o Asanačný podnik
o Prezidium policajného zboru
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