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VEC: Pokyny k orálnej vakcinácií líšok proti besnote jesenná kampaň 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce na základe Metodickéhopokynu týkajúceho sa orálnej vakcinácie líšok proti besnote — jesenná kampaň 2017vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky dňa 11.9.2017č.j. 7/2017/226, vydáva za účelom zníženia výskytu besnoty na väčšine územía štátu preSlovensky poľovníckv zväz v Michalovciach a Sobranciach, pre poľovnícke združeniav regióne RVPS Michalovce a Okresný úrad Michalovce — odbor pozemkový a lesný tietopokyny:

Organizačné zabezpečenie orálnej vakcinácie — jeseň 2017 — územný regiónMichalovce, Sobrance v pösobnosti RVPS Michalovce.

1. Termín orálnej vakcinácie — 02.10.2017 — 16.10.2017 (posun je možný podľa vývoja
počasia)

2. Vakcinačné územie - letecké pokladanie z letiska Poprad. Vakcinačná návnada sa
letecky položí v Zilinskorn kraji a na časti území jeho okresov a na území celého
Prešovského kraja a Košického kraja.

3. Rozloženie návnad — letecké pokladanie bude vykonávané na území okresov
Michalovce a Sobrance s denzitou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2,
z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti maximálne 150 km/hod., v dvoch
letových líniách navzájom vzdialených nie viac ako 500 m.

4. Množstvá vakcinačných dávok pri leteckom podkladaní z letiska Poprad — 306.250
dávok. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200
metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady.
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5. Vakcinačná návnada LYSVULPEN, por. a.u.v. obsahuje modifikovaný os1aben
vakcinačný krneň besnotv SAD Bern, pomnoženÝ v bunkových kultúrach, antibiotiká
a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov),
ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom, ktorý slúži ako indikátor
vakcinácie. Návnada je čiernohnedej farby, v tvare guľovitom alebo hranatom, pevnej
konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (buster) s viacjazyčnou
potlačou „POZOR — vakcína proti besnote“. Pri požití návnady líškou sa tobolka
s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou
lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

6. Distribúciu vakcinačných návnad z rnraziarenských skladov na jednotlivé letiská
zabezpečí BIOVETA SK, spol. s.r.o. Nitra podľa rozhodnutia koordinátora pre dané
vakcinačné územie.

7. Personálne zabezpečenie vedúci odboru ochraiw zdravia zvierat na RVPS Poprad
bude odborným koordinátorom leteckého pokladania pre územie príslušných krajov.
Koordinátor informuje príslušnú RVPS o leteckom pokladaní návnad nad územím.
Vakcinačně návnady je možné pokladať pri teplote +2 °C až +20 °C. Z každého
tetového dňa koordinátor vyhotovuje správu o priebehu leteckého pokladania.

8. Kontrola účinnosti orálnej vakcinácie — vykonani e kontrolných 1 aboratórnych
vyšetrenh:

- všetky domáce, hospodárske a vol‘ne žij úce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty
musia byt‘ odoslané na laboratórne vyšetrenie,
- užívatelia pol‘ovných revírov podl‘a pokynov Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Michalovce vykonajú odstrel líšok, ktoré sú určené na kontrolu
účinnosti jesennej kamrane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Nevyhiztitné
je dodat‘ na laboratórne vyšetrenie líšku z poľovného združenia podľa pokynov RVPS
Michalovce, do odstrelu nebudú zahrnuté jedince s mliečnym chrupom. Do
monitoringu budú zaradené aj všetkv ulovené psíky medvedikovité.

9. Termín začiatku a ukončenia monitoringu orálnej vakcinácie líšok určí SVPS SR
Bratislava samostatným prípisom.

10. Ulovenú tíšku je potrebné zabalit‘ do dvoch nepriepustných obalov (PVC vrecia)
medzi ktorými je sací materiál a dopravit‘ do 48 hodín na RVPS Michalovce.
RVPS Michalovce dopraví materiál na Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach
na laboratórne vyšetrenie.

11. Pri odbere vzoriek je potrebné dodržiavat‘ zásady stanovené pre rácu s infekčným
rnateriátom.

12. Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia.
Vakcinačně návnady sú v čase expedície z výrobného podniku, transportu do skladov
a v určených skladoch v zmrazenom stave (pri teplote — 20 °C a nižšej). Vakcínu,
vybratú z mraziarenského skladu je potrebné najneskór do 24 hodin rozložit‘ v oblasti
vakcinácie. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná.
Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné
okamžite vyhl‘adat‘ lekárske ošetrenie. Ochranné rukavice sú nepostrádatel‘né pil
manipulácií s vakcinačnou návnadou z bezpečnostného hl‘adiska a z dóvodu
zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu. Použité ochranné
rukavice a iný materiál, ktoiý bot v kontakte s vakcinačnou návnadou Le potrebné
zničit‘ spálením.

13. Casový harmonogram orálnej vakcinácie líšok proti besnote — jesemtá kampaň 2017
z letiska Poprad v regióne RVPS Michalovce so začiatkom pokladaniaje od
2. októbra 201 7. Posun termínuje možný v súvislosti s vývojom počasia.

14. Týmto zároveň žiadame v súčinnosti s rniestnou samosprávou aby tieto pokyny boli
zabezpečené vol‘ne k nahliadnutiu na úradoch miestnej samosprávy.



15. Kontaktná osoba v rámci orálnej vakcinácie líšok v Košickom kraji:
MVDr. Kottfer, telefónny kontakt 055/7961822, 0911/888267
e-mail: ZdravieZvierat.KEsvps.sk.
Za výkon týchto pokynov sú zodpovední predsedovia jednotlivých
PZ v okresoch Michalovce a Sobrance.

T‘mto Vás žiadame informovat‘ v rámci Vašej pósobnosti jednotlivé pol‘ovnícke
združenia.
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riaditel‘ RVPS

Na vedomie: ŠVPS Bratislava, MVDr. Erika Papierniková
Mestský úrad Michalovce, Sobrance, V. Kapušany a Strážske




