AFRICKÝ MOR PRASAT
Postup při nálezu uhynulého divokého prasete V ZAMOŘENÉ OBLASTI

1. Nález uhynulého divokého prasete „civilní“ osobou
−

v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného
divokého prasete (dále jen „kadáveru“) nedotýkat, ani s ním jinak manipulovat

−

udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete

−

oznámit (telefonicky/osobně) Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (dále
jen „KVS“) místo nálezu kadáveru (viz příloha č. 2 - krizové telefonní linky KVS) nebo
kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS“), Policii ČR, Městskou policii
(viz příloha č. 1 – nouzová telefonní čísla)

2. Nález uhynulého divokého prasete uživatelem honitby
−

oznámit nález KVS (krizové telefonní linky KVS)

−

dohodnout se o dalším postupu s KVS (v závislosti na přístupnosti terénu, velikosti
kadáveru, vybavení)

−

v žádném případě nezahrabávat kadáver na místě nálezu

−

v případě sběru kadáveru postupovat dle bodu č. 3

−

nálezné za odevzdané kadávery divokých prasat činí 1.000,- Kč

3. Postup při sběru uhynulého prasete divokého uživatelem honitby
−

informovat KVS a postupovat dle dohodnutého postupu (sběr, zajištění kadáveru pro
další vyšetření)

−

sběr je nutné provést tak, aby nedošlo ke kontaminaci oděvu, obuvi a pomůcek, tzn.
provádět sběr v rukavicích, gumové obuvi, zástěře, nejlépe lopatou nebo nástrojem,
který lze dezinfikovat

−

předat kadáver v uzavřeném vydezinfikovaném neprotrhnutelném plastovém pytli o
tloušťce min. 200 µm nebo v big bagu podle pokynů KVS k vyšetření, či likvidaci

−

při sběru kadáverů je třeba zajistit prevenci možného přenosu nákazy na domácí prasata
- veškeré materiály a pomůcky, které přišly do kontaktu s kadáverem a místem nálezu
(zůstává infekční po dobu až 6 měsíců), musí být důkladně vyčištěny a
vydezinfikovány (přípravky na bázi chloru – chloramin, SAVO, Biocid 30, Virkon S).

−

dezinfekci místa nálezu provede KVS nebo uživatel honitby dle pokynů KVS

4. Činnost KVS po oznámení nálezu kadáveru uhynulého prasete
−

úřední veterinární lékař se dostaví do místa nálezu vybaven potřebnými osobními
ochrannými prostředky (Tyvec, rukavice, dezinfikovatelná obuv, ústenka), desinfekčním
přípravkem a ručním postřikovačem, big bagem, či neprotrhnutelnými plastovými pytli
o tloušťce min. 200 µm pro uložení kadáveru, dále jen „nádobou“

−

odběr vzorků a pitva se na místě nálezu neprovádí

−

umožňuje-li to lokalita nálezu (přístupnost terénu) a velikost kadáveru, uloží kadáver do
nádoby; pokud nelze vlastními silami manipulovat s kadáverem, vyžádá si KVS
součinnost s HZS

−

povrchově desinfikuje nádobu (např. 1 % Virkonem S, 1% Biocidem 30)

−

zajistí odvoz do Státního veterinárního ústavu (dále jen „SVÚ“) v Jihlavě nebo do
asanačního podniku v závislosti na velikosti kadáveru a dohodě s laboratoří a opatří
kadáver objednávkou vyšetření (vzor č. 1)

−

vzorky kadáverů z oblasti zamoření se vyšetřují pouze v Národní referenční
laboratoři pro africký mor prasat v SVÚ Jihlava

−

po sběru kadáveru je nutno místo nálezu a okolí desinfikovat (např. 1 % Virkonem S, 1%
Biocidem 30) popřípadě posypat chlorovaným vápnem (z důvodu zviditelnění místa
nálezu)

−

v asanačním podniku bude proveden odběr vzorků a zajištěn jejich transport do SVÚ,
k transportu vzorků z asanačních podniků do SVÚ lze využít svozové linky SVÚ

−

pokud je nález kadáveru mimo oblast zamoření, lze vzorky zasílat do SVÚ Praha, Jihlava
a Olomouc

Příloha č. 1 Nouzová telefonní čísla
Organizace

Telefonní číslo

HZS
PČR
Městská policie
Nouzové telefonní číslo

150
158
156
112

Příloha č. 2 Krizové linky KVS
KVS

Telefonní číslo

Městská VS v Praze
KVS pro Středočeský kraj
KVS pro Jihočeský kraj
KVS pro Plzeňský kraj
KVS pro Karlovarský kraj
KVS pro Ústecký kraj
KVS pro Liberecký kraj
KVS pro Královehradecký kraj
KVS pro Pardubický kraj
KVS pro Kraj Vysočina
KVS pro Jihomoravský kraj
KVS pro Olomoucký kraj
KVS pro Zlínský kraj
KVS pro Moravskoslezský kraj

720 995 214
720 995 204
720 995 212
720 995 205
720 995 208
720 995 202
720 995 207
720 995 210
773 851 053
720 995 209
720 995 213
720 995 206
720 995 201
720 995 203

