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Vec: Afľický moľ ošípaných - zvyšovanie povedomia veľejnosti/pol'ovníkov/chovatel'ov -
EFSA dokumentácia , :.

Yáženepani riaditeľky, riaditelia' ' : l

v ľámci súboru opatľení v súvislosti s pľedchádzanim zavlečenia. šírenia a eradikácie nákazy
diviačej zveri a domácich ošípaných afľickým morom ošípaných (AMo) sa v rámci AMo
stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov,
chovateľov, teda tých, ktoých sa AMo nákaza bezprostredne týka.

Švps SR obdľžala súbor nových pľopagačných materiálov ktoľé vývorila EFSA ( Euľópska
agentúľa pre bezpečnosť potľavín) . Sú zamerané na ľôzne aspekty AMo, vŽdy pľíslušný leták je
určený pre odlišnú cieľovú skupinu amáza cieľ upozoľniť na nebezpečenstvo nákazy akľoky
ktoľé sú žiadice v manažmente AMo s cieľom zabránenia šírenia nákazy

V tejto súvislosti informujeme nasledovne
l. Na stľánke Švps SR pravidelne aktualizujeme informácie, ktoľé považujeme za

potrebné, aby bola veľejnosť informovaná _ pľeto vyuŽívajte pri komunikácii
s verejnosťou aj tento zdľoj (Rubrika : aktuálne informácie AMo);

2. o ľegionalizácii azaradeni okľesov SR do zón informujeme aj samostatne mailom po
uveľejnení aktualizácie v Úľadnom vestníku EÚ

3. V prílohe zasielame aktualizované /novo pripravené informačné letáky EFSA , ktoľé je
potrebné
a) vytlačiť (odporučame A3 formát) a dať na viditeľné miesto na každej RVPS v SR
b) požiadať o súčinnosť staľostov/primátorov miest a obcí, aby tiež na viditeľných

miestach na svojich úľadoch zveľejnili tieto informácie a pomohli navyšovat'
povedomie' pokiaľ ide o hľoziace nebezpečenstvo súvisiace s AMo

c) poskytnút'/ distribuovat' letáky chovateľom/poľovníkom/veterinárnym lekárom
(dostupnosť na farmách, poľovných združeniach 

' ambulanciách SVL/ úradná tabuľa
RVPS ).
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4. Je nevyhnutné pri poľadách s poľovnými hospodármi či chovateľmi pripomínať naďalej
povinnosť dodľžiavania opatľení, ktoré boli vydané v súvislosti so zabránením zavlečenia
AMo do Slovenskej republiky a vysvetľovať ich opodstatnenosť.

Akékoľvek návrhy či iniciatívy ohľadom zvyšovania informovanosti veľejnosti sú vítané
a môŽete ich kedykol'vek predkladať na odboľ zdraviaa ochrany zvierat Švps sn.
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