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Pojav ptičje gripe na Hrvaškem in drugod po Evropi
Bolezen aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, se od oktobra naprej pojavlja v
Evropi. Potrjena je bila pri perutnini in prosto živečih pticah na Nizozemskem, v
Nemčiji, Veliki Britaniji, na Danskem, v Franciji, na Irskem, na Švedskem in na
Hrvaškem. Bolezen ni nevarna za ljudi.
Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic.
Pomemben vektor pri širjenju okužbe je človek, ki lahko virus širi z okuženo obutvijo,
opremo in prevoznimi sredstvi. Bolezen se lahko širi preko okužene krme, vode in
okuženega nastilja. Virus, ki povzroča ptičjo gripo se prenaša, enako kot druge
virusne bolezni, s stikom zdrave živali z bolno, z njihovimi izločki (nosni in očesni
izcedek, slina, iztrebki) in z okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso).
V primeru pojava bolezni v reji povzroča veliko gospodarsko škodo, saj so rejci
perutnine primorani pokončati in neškodljivo uničit vso perutnino na okuženem
gospodarstvu. Posledice za rejce perutnine pa se kažejo tudi v omejitvah in
prepovedi prometa in trgovanja s perutnino, mesom in proizvodi.
Zato pozivamo rejce perutnine, da na gospodarstvih dosledno izvajajo biovarnostne
ukrepe, le ti so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo. Reje, ki živali pasejo
oziroma reje z izpustom pozivamo, da zavarujejo perutnino pred stikom z divjimi
pticami, s postavitvijo mrež ali s strehami oziroma, ko to ni mogoče, oskrbujejo živali
s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje
divjih ptic v izpuste oziroma na pašnike. S tem preprečimo stik divjih ptic s krmo ali
vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v reji. Vodna zajetja na prostem, pri tistih
vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali, naj se uporabljajo tako, da
je preprečen dostop divjim vodnim pticam.
Omejiti je potrebno tudi stike nepooblaščenih oseb s perutnino in nekontroliran vstop
obiskovalcev v prostore, kjer je nastanjena perutnina. Pred objekte z rejo perutnine je
potrebno namestiti razkuževalne bariere, pred vstopom v hlev je obvezna uporabo
zaščitne obleke in obutve ter temeljito umivanje in razkuževanje rok. Rejce perutnine
pozivamo, da spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli
sprememb, kot so nepričakovani pogini, padec nesnosti, neješčnost, spremembe v
obnašanju živali, nemudoma o tem obvestijo pristojno veterinarsko službo.
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