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Ziadanky na veteľináľne laboľatórne ryšetľenie aviáľnej influenry - usmeľnenie

V súlade s Rozhodnutím Komisie 2O1O\367|EIJ, sú členskéštáty povinne každých 6
mesiacov predkladat' Euľópskej Komisii výsledky virologických a serologických vyšetrení
uhydiny avoľne Žijúcich vtákov na aviárnu influenzu (AI). od I. janufua2019 budú polľočné
hlásenia zasielané Euľópskemu úradu pre bezpečnosťpotľavín (EFSA), ktoľá okľem zbeĺudát, ich
bude aj validovať, analyzovať a sumaľizovať. Yzhľadom na rozšíľenépožiadavky EFSA na zber
dát, boli upravené aj žiadanky na laboratóľne vyšetrenie hydiny, vtákov chovaných v zajatia voľne
Žijúcich vtákov.
Dôkladné a úplnévyplnenie žiadaniek je vel'mi dôležité,aby nebolo nutné spätné
dohl'adávanie a dožadovanie informácii zo stľany laboľatória a Švps.
Žiadal',ky sú platné od 1.7,2019 a ich používanie je povinné pre všetky vzoľky odobľaté

na AI.

1.

Žiad,anka na veteľináľne laboľatóľne lyšetľeniehydiny a vtákov chovaných v
zajatí na aviáľnu influenzu a pseudomoľ hydiny

Zmeny sa týkajú najmä týchto infoľmácií:

Dôvod odberu _ je potrebné uviesť, či boli vzorky odobraté v rámci plánu prieskumu alebo
ziných dôvodov. Iné dôvody vždy špecifikujte. Je to dôleŽité pte zatrieďenie vzoriek do
progľamov.

Druhy zyierat sú špecifikovanépodľa Plánu prieskumu AI.
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Typ chovu: komerčný, domáci (dľobnochov)
Vtáky majú pľístupdo vonkajšieho pľiestoru: ánolnie

V pľípade následného odbeľu: Č.protokolu pôvodnej pozitívnej vzorky _

v prípade ak sa jedná
o následný odbeľ po pľedchádzajucom pozitívnom výsledku, je potrebné uviesť čísloProtokolu
o skúške,na základe ktoľéhobol odbeľ vykonaný. Tento údaj je potľebný pre prepojenie

a identifikáciu týchto vzoriek a odberov.

Udaje o majitel'ovi a údaje o pľevádzkarni musia byt'vyplnené a budú zapísanédo laboľatórnej
databázy. Uvedie sa úľadnéčísloprevádzkarne (chovu) vo formáte
'..SK-XX-XY-OO (neuvádzať
čísloCEHZ!)
ostatné informácie, boli doplnené a upravené na základe EFSA požiadaviek pre hlásenie AI.

Ako identifikácia kŕdl'a bude použity kód:
Uľadné číslochovu/halďturnus
(napľ. ...SK-VH_XY -02l 1 l...')

Jedna žiadanka je určená pre jeden dľuh/kategóľiu hydiny v ľámci jedného chovu. V prípade
odbeľu vzoľiek z väčšiehopočtu kľdľov je k dispozícii príloha k Žiadanke.
Na základe číslacieleného sledovania36l453 bude možnévyhľadat' vzorky vo VIS.
Žiadar''kaie dostupná na webstľánke ŠVpSsR:
https://www.svos.slďdokumentv/zakladne
info/l
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Žiadanka na veteľinárne laboľatórne vyšetrenie volhe žijúcichvtákov
na aviáľnu influenzu a pseudomoľ

Zmeny sa týkajú najmä týchto informácií:

Dôvod odberu _ je potľebnéuviest', či boli vzoľky odobraté v rámci plánu pľieskumu AI alebo
ziných dôvodov. Iné dôvody vžďy špecifikujte. Je to dôleŽité pre zatriedenie vzoriek do
progľamov.

Miesto nálezu - bola doplnená informácia o zemepisnej šíľkea zemepisnej dĺzke
ostatné infoľmácie' ktoré je potrebné vyplniť, boli upravené na zák|ade EFSA požiadaviek pľe
hlásenie AI.
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Na základe číslacieleného sledovania36l454 bude možnévyhľadat'vzoľky vo VIS.
Žiadankaie dostupná na webstránke ŠvpsSR:
info/10
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