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- dô/ žilé upozornenie !!!

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu vo
vzťahu k Africkému moru ošipanych v Slovenskej republike upozorňuje všetkych občanov - chovateľov
ošipanvch.
Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie ošípaných aj diviakov s veľkou schopnosľou rýchleho šlrenia.
v dôsledku ktorého ošípané aj diviaky hynú a vznikajú vážne ekonomické straty. Ochorenie nie je prenosné na
ľudi.

Zo zákona č.39 200'" Z. z. o veterinárnej starostlivosti ~. zneni neskoršich predpisova následnych právnych
predpisov vzniká chovateľom ošípaných povinnosť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice
okolie. Kukučinova 2-1. Košice t-: f. 055 729-1391 alebo 091"" 619 6--1 J
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v prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo úhynu domácej
ošípanej túto skutočnosť ihneď nahlásiľ
oznámiť vykonanie domácej zakáľ'ačky minimálne jeden pracovný deň vopred
zaregistrovať všetky chované ošipané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu
ošípané držať v uzatvorených priestoroch tak. aby nenastal kontakt s ošípanými z iných chovov ani s
diviačou zverou
zákaz používania kuchynského odpadu na kŕmne účely pre ošípané
dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti - prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov pri
vstupe do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov
skladovať krmivo a podstielkovú slamu pre ošípané mimo dosahu diviakov. pričom nesmú pochádzať
z polí a záhumienkov. ku ktorým majú "Orn) prístup diviak}
skladovať krmivo a podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.
nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja.

Pri nedodržaní týchto povinností hrozi chovateľovi pokuta v zmysle pia/nej legislativy a :a usmrtenie
ošipanych pri potvrdení nákazy nebude mať nárok na odškodnenie
Doporučujeme v rámci prevencie ochorenia:
vykonať čo najskôr domácu zabíjačku ošípanej bez ohľadu na vek a hmotnosť, produkty z nej
použiť pre len vlastnú spotrebu a nedistribuovat' ich do iných okresov
nekupovať ošípané bez veterinárnych sprievodných dokladov cez rôzne inzeráty a zo zahraničia, kde
nie je známy ich pôvod a zdravotn}' stav
registrovať ošípané a zabezpečiť ich vyšetrenie podľa pokynov RVPS Košice-okolie

MVDr. Štefan Karahuta
regionálny veterinárny lekár
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