Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní
aviární influenzy pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji
1. Sběr a vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků
Doporučení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen KVS) ke svozu
kadáverů (tedy v tomto případě těl uhynulých volně žijících ptáků) v současné době: S ohledem na to, že
virus vysocepatogenní aviární influenzy byl potvrzen na území Středočeského kraje, nebyl identifikován
subtyp přenosný na lidi, nemá smysl opětovné vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků. V současné situaci
jsou podstatné pro KVS podrobnosti okolí nálezu, týkající se výskytu komerčních chovů (drůbežárny, chovy
kachen, krůt atd.), popř. výskyt drobnochovů s venkovním způsobem chovu drůbeže v těsné blízkosti nálezu
(za plotem), jako podklad pro další šetření KVS. Kadávery volně žijících ptáků jsou v současnosti určeny
k likvidaci prostřednictvím asanačního podniku dle § 40 odst. 3 veterinárního zákona prostřednictvím a na
náklady obce.
Pracovníci obcí, kteří provádějí na volném prostranství sběr kadáverů, pokud nevyužijí sběr pracovníkem
asanačního podniku, se řídí postupem navrženým v příloze „Postup očisty po sběru volně žijícího uhynulého
ptáka“.
Přílohy:

Seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje
Postup očisty po sběru volně žijících uhynulých ptáků

2. Řešení situací ohlášených drobnochovatelem v jeho vlastním chovu
Ohlašovateli úhynu v drobnochovech bude pracovníkem Operačního a informačního střediska HZS krajů
(KOPIS) popř. Integrovaného operačního střediska krajského ředitelství policie (IOS KŘP) nebo
pracovníkem obce sděleno telefonní číslo na krizovou linku KVS 720 995 204, kde s ním bude probrán další
postup.

3. Řešení situací ohlášených chovatelem v komerčním chovu
Ohlašovateli úhynu v komerčním chovu bude pracovníkem Operačního a informačního střediska HZS krajů
(KOPIS) popř. Integrovaného operačního střediska krajského ředitelství policie (IOS KŘP) nebo
pracovníkem obce sděleno telefonní číslo na krizovou linku KVS 720 995 204, kde s ním bude probrán další
postup.
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