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Důležité upozornění na mimořádné veterinární opatření – očkování skotu, ovcí a
koz
Vážená paní starostko, vážený pane starosto!
Informujeme Vás o probíhajícím mimořádném veterinárním opatření k očkování proti katarální
horečce ovcí (bluetongue). Týká se všech výše uvedených zvířat, která dovrší v den
očkování věk 3 měsíce.
Dnem 20.8.2008 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců chovaných jako
hospodářská zvířata nařizuje povinné nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí.
Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14.9.2008. Očkování zvířat, která po
14.9.2008 dosáhnou stáří 3 měsíců může být provedeno společně s přeočkováním již
očkovaných zvířat na hospodářství.
Každý chovatel je povinen zabezpečit provedení povinného očkování a přeočkování
soukromým veterinárním lékařem. Veterinární lékaři jsou o akci informováni, jsou patřičně
vybaveni a jsou schopni chovatelům i poradit a pomoci s povinnou evidencí související s touto
akcí.
Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a
vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného očkování v případech uvedených
v nařízení.
Vzhledem k naléhavosti a krátkému termínu by se chovatelé měli neprodleně obrátit na
svého veterináře s požadavkem provedení vakcinace. Výkon je v této fázi bezplatný.
V případě problémů se zajištěním se mohou obracet na: Inspektorát Krajské veterinární
správy Trutnov, Spojovací 570, 541 11 Trutnov (499816108).
Při nesplnění této povinnosti se chovatelé vystavují možnosti postihu pro porušení
mimořádného veterinárního opatření, který může být i dosti citelný.
Další informace lze získat na Okresním inspektorátu Krajské veterinární správy (KVS)
v Trutnově (499816108),na ZA Trutnov nebo na internetových stránkách www.svscr.cz ,
odrážka zdraví zvířat – katarální horečka ovcí (Bluetongue)
Tuto informaci jsme ve spolupráci z okresním inspektorátem KVS zaslali všem nám známým
chovatelům, ale vzhledem ke krátkému termínu a možnosti, že ne všichni se o této akci
dozvěděli, snažíme se o šíření informace i touto cestou a prosíme Vás o vyvěšení této
informace nebo o jiný způsob informování chovatelů ve Vašem městě, obci.

Předem Vám mnohokrát děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
Ing. Markéta Ertnerová
Ředitelka odboru Zemědělská agentura Trutnov

