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Ptačí chřipka - informace
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o pomoc v následující věci:
V současné době se v Evropě objevila řada případů vysocepatogenní ptačí chřipky u volně žijících ptáků
i v chovech drůbeže. Přestože na území České republiky výskyt této nákazy nebyl zjištěn od roku 2007,
v okolních evropských státech je v letošním roce počet případů vysocepatogenní ptačí chřipky
mimořádně četný.
Případný výskyt nákazy v ČR by měl výrazný dopad na možnosti obchodu s drůbeží a vývozu drůbeže
bez ohledu na to, zda by šlo o výskyt v komerčním chovu nebo u drobnochovatele.
Proto si Vám dovoluji požádat o pomoc s předáním informace o nákazové situaci a možnostech
prevence členům Vašeho svazu, kteří se zabývají problematikou chovu drůbeže, okrasného ptactva
a holubů.
V příloze tohoto dopisu naleznete leták „Ptačí chřipka – informace pro veřejnost“, kde jsou uvedeny
všechny důležité informace o nákaze a možnostech prevence jejího výskytu.
Současně bychom rádi Vašim prostřednictvím členům svazu zdůraznili existenci rizika přenosu nákazy
při přesunech drůbeže, okrasného ptactva nebo holubů nebo v souvislosti s účastí na výstavách.
Vysoké riziko představují především země, kde byla potvrzena ohniska v chovech drůbeže nebo byly
zjištěny případy u volně žijících ptáků. Informace o zemích s výskytem ptačí chřipky jsou dostupné na:
http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazovasituace/ .
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