Příprava myslivců na příchod AMP a jak se s ním vypořádat – doporučení FACE
Myslivci: Před příchodem AMP
Důležité znalosti:
•

Obratťe se na vaší myliveckou organizaci a získejte tyto důležité informace:
o Klinické znaky nakažení AMP a další způsoby zjištování AMP u divokých prasat.
o Regulace populace divokých prasat jako preventivní opatření šíření AMP.
o O biologické bezpečnosti, informace také dostuplné zde OIE handbook, kapitola 4 a 5.

Komunikace:
•

Zajistit, aby všechny zúčastněné strany v místě vaší působnosti byly informovány o nemoci a zapojily
se do následujcích opatřeních:
o Lesnický sektor: Výskyt AMP může omezitov lov divokých prasat, což může vést k nárustu
početních stavů ostatních druhů zvěře (nárůst škod v oblestech s omezením výkonu práva
myslivosti)
o Zemědělský sektor: Potřeba dodržovat opatření směřující k zabezpečení biologické
bezpečnosti.
o Turistický sektor: Informovat turisty o možných způsobech šíření AMP.

Populace divokých prasat:
•
•

Zajistit monitoring velikosti populace divokých prasat ve spolupráci s ostatními zůčastněnými a/nebo
ve spolupráci se státní správou.
o Kontaktovat státní správu v případě podezření na nákazy divokých prasat AMP.
Implementace vhodných opatření a doporučení za účelem redukce populace divokých prasat.

Biologická bezpečnost:
•

•

•

Dodržujte tato opatření pokud přijdete do styku s divokým prasetem:
o Během následujících 48 hodin vylučte náštěvu chovu domácích prasat.
o Zajistěte, aby bourárna a všechny potřebné nástroje ke zpracování divočáka byly očištěny
(použít povolené a vhodné prostředy).
Pokud cestujete do oblastí infikovaných AMP, zajistěte dodržení biologické bezpečnosti.
o Nepřevážejte z těchto oblastí produkty z divokých prasat (zvěřinu, trofej).
o Desinfikujte vše co přišlo do kontaktu s divočákem použítím povoleného a vhodného
prostředku.
Připravte svou honitbu na možný příchod AMP:
o Připravte implementaci směrnice/návodu, jak postupovat při výskytu AMP (vycházející z
platné legislativy a doporučeních státní správy).
o Zajistěte, že máte vhodný způsob a prostředky na implementaci biologické bezpečnosti.

Myslivci po vypuknutí nákazy:
Důležité znalosti:
•

Získávejte aktuální informace o AMP, sdílejte své zkušenosti a zkušenosti získané ostatními, zejména
národní mysliveckou organizací a státní správou.

Komunikace:
•
•

Pokračujtě v předávání infomací všem zúčastněným stranám o nebezpečích spojených s AMP a
možnostech zabránění jeho šíření.
Informujte o opatřeních, která realizujete a usilujte o podporu dalších skupin či státní správy s cílem
posílit efektivitu těchto opatření.

Populace divokých prasat:
•
•

Provádět opatření vedoucí ke snížení populace divokých prasat v oblastech prostých AMP a
podporovat, pokud je to možné, další vhodná opatření v infikovaných oblastech:
o Zjistěte jaká opatření jsou provedena státní správou.
Vyhledávání a odstraňování kadáverů je důležitě, pokud nedojde k odstraněný kadáverů, tak
infikovaný materiál (vektor přenosu) zůstává po dlouhou dobu v přírodě:
o Nabídněte státní správa Vaší pomoc při vyhledávání kadáverů.

Biologická bezpečnost:
•
•

Ujistěte se, že víte jak nakládat s potencionálně infikovaným materiálem (školení, vhodné pomůcky).
Při lovu či jakékoliv jiné činnosti z níž plyne riziko šíření AMP se ujistěte, že dodržujete zásady
biologické bezpečnosti a apelujte i na ostatní zúčastněné strany, že je důležité tyto zásady dodržovat.

