
Požadavky na zařízení pro karanténu ptáků určených k vývozu do Izraele1 

Konstrukce a vybavení karanténních zařízení: 

1. Karanténní zařízení musí být samostatná budova nebo budovy oddělené od 

ostatních hospodářství s chovem drůbeže a hospodářství s chovem jiných ptáků, 

nacházející se od nich ve vzdálenosti stanovené příslušným úřadem na základě 

posouzení rizika, které zohlední epizootologii aviární influenzy a newcastleské 

choroby. Vstupní dveře a východy musí být uzamykatelné a musí být označeny 

nápisem: „KARANTÉNA – neoprávněným osobám vstup zakázán“. 

2. Každá karanténní jednotka karanténního zařízení musí zaujímat samostatný prostor. 

Jednotky musí být od sebe navzájem provozně a fyzicky odděleny a v každé 

jednotce musí být umístěni pouze ptáci ze stejné zásilky a se stejným nákazovým 

statusem, čímž každá jednotka tvoří samostatnou epizootologickou jednotku. 

3. Karanténní zařízení musí být chráněno před přístupem ptáků, much a škůdců a musí 

být neprodyšně uzavíratelné, aby umožňovalo dezinfekci plynem. 

4. Schválené karanténní zařízení a každá jednotka schváleného karanténního zařízení 

musí mít vybavení pro mytí rukou. 

5. Vstupní dveře a východy schváleného karanténního zařízení a každé jednotky 

schváleného karanténního zařízení musí být dvojité. 

6. Do všech vchodů/východů schváleného karanténního zařízení a jednotlivých 

jednotek schváleného karanténního zařízení musí být nainstalovány hygienické 

bariéry. 

7. Veškeré vybavení musí být navrženo tak, aby jej bylo možné čistit a dezinfikovat. 

8. Sklad krmiv musí být zajištěn proti přístupu ptáků a hlodavců a chráněn proti 

hmyzu. 

9. Musí být k dispozici nádoba na ukládání odpadu chráněná proti přístupu ptáků a 

hlodavců. 

10. Musí být k dispozici chladnička nebo mraznička sloužící ke skladování těl 

uhynulých ptáků. 

Požadavky na řízení: 

1. Schválená karanténní zařízení musí: 

a. mít účinný kontrolní systém zajišťující odpovídající dozor nad zvířaty; 

b. být pod dohledem a zodpovědností úředního veterinárního lékaře; 

c. být vyčištěna a vydezinfikována v souladu s programem schváleným 

příslušným úřadem a poté musí následovat přiměřené období klidu; 

používané dezinfekční prostředky musí být pro daný účel schváleny 

příslušným úřadem. 

2. Pro každou zásilku ptáků umísťovaných do karantény: 

a. musí být schválené karanténní zařízení nebo jednotka vyčištěny a 

vydezinfikovány a poté musí být nejméně sedm dní před umístěním 

dovezených ptáků prázdné; 

b. karanténní období musí začít poté, co je umístěn poslední pták; 

c. po skončení karanténního období musí být schválené karanténní zařízení 

nebo jednotka vyprázdněny a musí být vyčištěny a vydezinfikovány. 
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3. Musí být přijata předběžná ochranná opatření bránící křížové kontaminaci mezi 

příchozími a odchozími zásilkami. 

4. Do schváleného karanténního zařízení nesmí vstupovat nepovolané osoby. 

5. Osoby vstupující do schváleného karanténního zařízení musí být oblečeny do 

ochranných oděvů a obuty do ochranné obuvi. 

6. Nesmí docházet ke styku pracovníků schválených karanténních zařízení nebo 

jednotek s pracovníky z jiných hospodářství chovajících ptáky nebo drůbež, 

což by mohlo vést ke kontaminaci schválených karanténních zařízení nebo 

jednotek. 

7. Musí být k dispozici vhodné vybavení pro čištění a dezinfekci. 

8. Pokud se k označování používají mikročipy, musí být ve schváleném karanténním 

zařízení k dispozici vhodná čtečka mikročipů. 

9. Pokud nejsou klece nebo bedny použité pro přepravu likvidovány, musí být 

provedeno jejich čištění a dezinfekce. Jsou-li znovu používány, musí být vyrobeny 

z materiálu, který umožňuje jejich účinné čištění a dezinfekci. Klece a bedny musí 

být likvidovány způsobem bránícím šíření původců nákaz. 

10. Podestýlka a odpady musí být pravidelně odebírány a ukládány do nádob na odpad 

a následně s nimi musí být nakládáno způsobem bránícím šíření původců nákaz. 

11. Těla uhynulých ptáků musí být vyšetřena v úřední laboratoři určené příslušným 

úřadem. 

12. Nezbytná vyšetření a ošetření ptáků musí být prováděna po konzultaci s úředním 

veterinárním lékařem a pod jeho dohledem. 

13. Úřední veterinární lékař musí být informován o každém onemocnění a o každém 

úhynu ptáků nebo ověřovacích ptáků v průběhu karantény. 

14. Osoba zodpovědná za schválené karanténní zařízení musí vést záznamy o: 

a. datu, počtu a živočišném druhu ptáků v každé dodané a odeslané zásilce; 

b. individuálních identifikačních číslech ptáků; v případě označování pomocí 

mikročipů jsou vedeny záznamy o typu použitých mikročipů a čteček 

mikročipů; 

c. jakýchkoli důležitých pozorováních, např. o počtu onemocnění nebo úhynů 

za den; 

d. datech a výsledcích vyšetření; 

e. druzích a datech ošetření; 

f. osobách vstupujících do karanténního zařízení a opouštějících karanténní 

zařízení. 

15. Záznamy uvedené v bodě 14 se uchovávají po dobu nejméně deseti let.


