Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI)
subtypu H5N8 v roku 2020v Slovenskej republike
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 8.1.2020
a následne 9.1.2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej
republike. Jedná sa o vysoko patogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019
a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny( drobnochovateľ) – kury domácej v obci
Zbehy, okres Nitra.
Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22. Zvieratá sa v chove už nenachádzajú
a boli zneškodnené samotným chovateľom. Následne prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia
chovného priestoru hydiny .
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte
vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy ( opatrenia na kontrolu moru
hydiny), vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným
šetrením sa predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina bola chovaná
v otvorenom priestore.
Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre nariadila opatrenia zamerané
na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km
okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Szlovákiában is megjelent a madárinfluenza
Szlovákiában is megjelent a szomszédos Lengyelországban már a tavaly év végétől terjedő
madárinfluenza H5N8 típusa – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák
Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelet (RPVS) közlésére hivatkozva pénteken.
A betegség egy nyitrai járásban lévő település kistenyésztőjének csirkeállományában bukkant fel. Az
illetékes felügyelet szerint az elpusztult állatok valószínűleg vadon élő szárnyasoktól fertőződtek
meg.
A madárinfluenzával fertőzött és elpusztult egyedeket megsemmisítették, a tenyészetet
fertőtlenítették – közölte az RPVS. A fertőzés 3 kilométeres körzetében a betegség további terjedését
megelőző intézkedéseket írtak elő, tízkilométeres körzetben pedig megfigyeléseket rendelt el.
Az esettel összefüggésben a szlovák agrártárca rendkívüli óvatosságra intette a tenyésztőket és
felszólította őket: tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a tenyészeteikben élő baromfik
lehetőleg ne kerüljenek kontaktusba vadon élő szárnyasokkal.

