OBČINA ŽALEC

UKREPI V ZVEZI S PTIČJO GRIPO (AVIARNO INFLUENCO)
Zaradi boljšega razumevanja situacije v zvezi s ptičjo gripo in seznanitve z ukrepi, ki
so jih dolžni izvajati imetniki perutnine in občani, vam posredujemo povzetek
obvestila, ki ga je podala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Območni urad Celje (št. U3440-69/2017/8, 6.01.2017)
Na območju RS, ki je opredeljeno kot območje z izrazitim tveganjem za to bolezen, je
potrebno upoštevati:
 Imetniki perutnine in ptic v ujetništvu morajo perutnino in ptice rediti v zaprtih prostorih
ali na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami;
 Perutnino in ptice v ujetništvu je potrebno oskrbovati s krmo in vodo v zaprtih ali
pokritih prostorih in na način, ki preprečuje divjim pticam dostop do krme in vode;
 Krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno;
 Prepovedane so razstave in druga zbiranja ptic in perutnine;
 Odrejeni ukrepi veljajo do preklica.
Priporočila za ravnanje v primeru najdbe obnemogle ali mrtve živali – velja predvsem
za vodne ptice (npr. raca, labod, čaplja, pobrežnik, galeb....) ali ujede (kanja, sokol,
kragulj, postovka, sove..) :
 občani naj se izogibajo stikom z divjimi prostoživečimi pticami, tako da se jih ne
dotikajo in ne hranijo ter da ne odstranjujejo sami obnemoglih oz. poginulih živali;
 v primeru najdene žive – obnemogle ptice je potrebno obvestiti Center za obveščanje
112
 v primeru najdene mrtve ptice je potrebno obvestiti Center za obveščanje 112 ali
Veterinarsko-higiensko službo na tel.št. 03/545 10 31.
Prav tako takoj obvestite omenjeni službi v primeru, ko naletite na več poginjenih ptic na isti
lokaciji oziroma poleg poginjene ptice opazite neobičajno obnašanje pri ostalih pticah
(padanje, zavijanje z glavo, težave pri gibanju, zamazano perje okrog kljuna, kloake,
bruhanje, krvavitve, otekline na različnih delih telesa, kihanje, smrkanje).
Ker se ukrepi in priporočila pristojnih služb spreminjajo in prilagajajo razmeram na
terenu, vas pozivamo, da spremljate informacije in navodila za ravnanje preko medijev
ter na spletni strani VURS in OŽ.
V skupnem interesu, da omejimo širitev ptičje gripe, vas naprošamo, da upoštevate
navedene ukrepe in priporočila. Za sodelovanje se zahvaljujem!
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