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Regionálna veĺerinárna potrayinová .správa K{).šice-okoli_e. yzhľadom na nepľia.zyi:ú Ťá~ku=ovú síĺ.uácíu .:(}
v=iahu k Af tickému mo;u ()šípaných v slovenske.i republike upoŤ.orňu.ie v'še{kých {ibčaní>v -chovaieľov
ošípanýťh.

Af i`ický ľnor o.šípaných je preno.sné ochorenie ošípaných aú diyiakov s .vf l'kou scPop"isť?u rýťf ileho šíreľia,

; dôsĺedku kío;éh{;oširia;é aj diviab Wnú a vznikajú \.ážne ekonomické sĺľaĺy. Ochorenie nie je prenosné na
ľudí.

Zo zákona č.39!20{}7 Z . z. o veierinárnej starostlivosti v znení nesk{}rších predpisov a následflých právnych

predpisowEmÉ±H_€hovateľomošíDanýchDovinFp±5±yqRe_g_i?_ná.lr}iľe_ĺŕrĺnárnuupoĺravi"túsprá"±KošiceokolieB Kukučínova 24` Košice ( č. i. (}55,f'?29439I alebo 0917 6] 9 674 ) :

•

v pľípade ĺikeíkoľvek zmeny spráyania resp. narušení zdrowotného stavu al€bo úhynu domácei
ošĺpanej túto skuíočnost' ihľieď nahlási ť
• oznúmiť vykonaníe domdcej zakáľačky minimďlne jeden pracovný deň vopľed
• zaregistroľ*ať všetky chované ošípané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu
• ošĺpané držať v uzatvorených prigstoroch tak, aby nenastal kontakt s oŠípanými z iných chow 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 priestoľov'
• skladovat. krmivo a podstielkovú slamu pre ošípané mimo dosahu diviakov. pričom nesmú pochádzaf
z polĺ a záhumienkov. ku ktorým majú voľný pn'stup diviaky
• skladovať kmivo a podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní predjej použitím.
• nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja`

Pri nedodr-žaní týchto povinn{i`sií hmzi chovateľovi pokuta v +mysle plainej legislatívy a '.a u`srwtenie.
ošĺpaných pri poĺvrdeľií nákažy nebude mať náľok nu odškodnenie.

Doporučuýeme v rámci prevencie ochoľenia..

-

vykot.Qtt' čo na}skôr domácu znbíúačku ošípq[nej Pq ?hľapT n? vek a hmotnosť, pTodukq z nej

ŕoužzíť pre len vlastnú spotrebu a n€distribuovnĺť ich dq _inÝch okre.sow
- -nekupriat' ošipané bez-veterinámych sprievodných dokladov cez rôzne inzeráty a Eo @ahraničia, kd€
ni€ je známy i€h pÔvod a zdruvotný stav
- reďstľovať ošípané a @abevečiť ich vwšetrenie podľa pokynov RVPS Košicemkolie
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