OBEC JESENÍK NAD ODROU

Operativní karta „Ptačí chřipka“

“Ptačí chřipka“
Konkrétní opatření včetně jejich realizace při
řešení “Ptačí chřipky“ v obci Jeseník nad Odrou.

CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE

Aviární influenza drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů,
pernaté zvěře, bežců, exotických ptáků a volně žijícího ptactva, vyvolané virem influenzy
typu A, podtypem H5N1. Ztráty jsou vysoké, dosahují až 100%.
Tento virus se šíří vzduchem, krmivem a přímým stykem s nemocnými jedinci. Inkubační
doba je 3 až 7 dní.
Nákaza se projevuje konkrétně nechutenstvím, celkovou skleslostí, náhlým poklesem snášky,
dýchacími potížemi, otoky hlavy, vodnatými průjmy, výtoky z očí. Při pitvě se zjišťují
krváceniny na orgánech, fibrinózní nálepy na orgánech dutiny tělní, záněty střev a záněty
horních cest dýchacích.
Viry s podtypy H5 mohou zmutovat a stát se velmi nebezpečnými pro člověka. Tuto obavu
naplňují prokázané přenosy viru ptačí chřipky na člověka v Asii a s tím spojená úmrtí několika
desítek osob. Nejvíce ohrožení jsou lidé, kteří by mohli přijít do styku s nakaženou drůbeží, a
to buď živou nebo uhynulou.

NEŽÁDOUCÍ DOPADY KRIZOVÉ SITUACE
Na zdraví a životy obyvatelstva
Pro člověka je nebezpečný kontakt s nakaženou drůbeží nebo s kontaminovanými povrchy.
Příznaky ptačí chřipky jsou podobné příznakům běžné chřipky (teplota, kašel, škrábání v krku,
svalové bolesti, zánět spojivek, zápal plic), až dechová nedostatečnost a jiné stavy,
bezprostředně ohrožující život nakaženého.
H5N1 má na svědomí množství vážných onemocnění a úmrtí u lidí. Na rozdíl od běžné sezónní
chřipky, kdy se infekce projeví mírnými dýchacími obtížemi, je infekce H5N1 příčinou velmi
vážného stavu pacienta, který vede rychle k rozvratu životních funkcí a jeho úmrtí. Velmi častý
je virový zápal plic a multiorgánové selhání.
Na životní prostředí
Při šíření “Ptačí chřipky“ může dojít k úhynu vzácných (vodních) ptáků, zvláště chráněných
ptáků a genetických rezerv v prarodičovských a rodičovských chovech drůbeže.
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OPATŘENÍ
Zajištění sběru a
neškodného odstranění
kadáverů, u nichž není
podezření z nákazy

ZPŮSOB REALIZACE

ZDROJ (KONTAKTY)

HZS MSK ÚO
Nový Jičín
DDD firmy
(Občan zahrabáním)

Přílohová část
(Plán spojení)

Zajištění uzávěry
hospodářství, ohniska
nákazy

Krajská veterinární
správa
PČR
Chovatel

Určení míst pro
záhraboviště na území
obce

Konkrétní místa určená
jako zahraboviště jsou
uvedená v Krizovém
plánu ORP Nový Jičín

Zabezpečení jmenných
seznamů chovatelů
drůbeže (včetně
ostatního domácího
zvířectva) v obci
Zabezpečení
adekvátních formulářů
pro pořizování soupisů
drůbeže a pro žádost o
poskytnutí náhrady
nákladů a ztrát
Zajištění “sčitatelů“ a
spojení na ně
Zajištění osobních
ochranných prostředků
pro příslušníky sboru
dobrovolných hasičů
a sčitatele
Koordinace likvidačních
prací

VYDÁNÍ POKYNU





Starosta obce
ve spolupráci
s Krajskou
veterinární
správou



Starosta obce
ve spolupráci
s Krajskou
veterinární
správou



Starosta obce



Starosta obce



Starosta obce



Starosta obce





Krajská
veterinární
správa
Starosta obce

Přílohová část
(Plán spojení)

Přílohová část
(Plán spojení)

Obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad
Obecní úřad ve
spolupráci s Krizovým
štábem ORP Nový Jičín

Přílohová část
(Plán spojení)

Starosta obce, rada
obce, obecní úřad

Přílohová část
(Plán spojení)

Starosta obce
Chovatel

Zajištění sil a
prostředků pro
přemístění kadáverů do
kontejnerů, nebo místa
zahraboviště

Obecní úřad ve
spolupráci s Krajskou
veterinární správou, KŠ
ORP Nový Jičín a HZS
MSK

Přílohová část
(Plán spojení)



Starosta obce

Zajištění sil a
prostředků pro
hloubení jámy (jam) na
zahrabovištích a jejich
následné zasypání

Síly a prostředky
v dosahu obce

Základní část str. 24



Starosta obce
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OPATŘENÍ

ZPŮSOB REALIZACE

ZDROJ (KONTAKTY)

VYDÁNÍ POKYNU

Stanovení způsobu
informování
obyvatelstva o výskytu
“aviární influenzy“

Obecní úřad - Plán
připravenosti obce

Základní část str. 11



Starosta obce

Dezinfekce, Deratizace

Chovatel
DDD firmy

Přílohová část
(Plán spojení)



Starosta obce

Zabezpečení veřejného
pořádku a bezpečnosti

Členové JSDH
PČR

Přílohová část
(Plán spojení)



Starosta obce

Je-li to nutné, vydat
k realizaci opatření
„Nařízení obce“

Nařízení obce



Starosta obce

INFORMACE PRO OBYVATELSTVO
Občané!
Dne … (datum) ... potvrdil Státní veterinární ústav pozitivní nález viru „ptačí chřipky“ (typ…,
podtyp … ) u ……… (labutě, v chovu apod.) ……. .
Ohniskem nákazy (místem nálezu u volně žijícího ptactva) je …… (hospodářství, soukromý
chov, rybník apod.) … .
Do vzdálenosti 3 km bylo vymezeno ochranné pásmo, které zahrnuje ….. (výčet obcí, částí
obcí, případně ohraničující linie) … .
Do vzdálenosti 10 km bylo vymezeno pásmo dozoru, které zahrnuje ….. (výčet obcí, částí obcí
apod.) ….
Občané, v ochranném pásmu a v pásmu dozoru je závazné „Nařízení mimořádných
veterinárních opatření ke zdolání a zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky“,
vydané krajskou veterinární správou. Nařízení platí od … (datum) … .
V ochranném pásmu a v pásmu dozoru:
 respektujte zákazy vstupu do označených prostorů,
 spolupracujte při plnění úkolů obecních (obvodních) úřadů, zejména pokud se jedná
o soupisy drůbeže a manipulaci s drůbeží,
 důsledně zajistěte ochranu domácího chovu (umístěním mimo volný výběh),
 hlaste zjevné změny chování drůbeže, ukazující na možná onemocnění,
 drůbež a jiné chované ptactvo nepřepravujte,
 dbejte dalších pokynů orgánů veterinární péče a obecního úřadu.
S úplným obsahem „nařízení“ se můžete seznámit na úřední desce obce ……….. (na internetu
….. apod.) .
Občané, dodržujte stanovaná opatření. Za porušení povinností stanovených tímto nařízením
může být uložena pokuta podle veterinárního zákona. Datum ukončení platnosti nařízení
bude zveřejněno.
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