HAVARIJNÍ PLÁN OBCE ZÁRYBY

12. EPIZOOTIE – HROMADNÉ NÁKAZY ZVÍŘAT
a) místo možného výskytu:
 celé teritorium správního obvodu obce
b) pravděpodobnost výskytu:
 malá
c) rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách:
 i přes poměrně krátkou dobu působení může postihnout poměrně velkou část území
obce
 v případě zoonóz ohrožení osob
 lokální význam
 závisí na
o vlastnostech původce nákazy
o způsobu přenosu
o zemědělské charakteristice okolí ohniska nákazy
o včasnosti diagnostiky
o rychlosti přijetí a plnění mimořádných veterinárních opatření
o počtu vnímavých zvířat
o vzdálenosti chovatelských zařízení
o pohybu volně žijící zvěře
o ročním období a klimatickým podmínkám
d)




ohrožení obyvatelstva:
ohrožení zdraví osob v případě některých zoonóz
poranění osob při manipulaci se zvířaty
v případě nezvládnutí prvního ohniska může dojít k následnému rozvlečení do předem
neurčitelných lokalit

e) předpokládané škody:
 hromadný úhyn zvířat
 utrácení zvířat v postižených chovech
 zastavení zpracovatelských podniků
 vysoké náklady na asanaci ohniska
 výpadek produkce z postižených chovů i ochranného pásma
f) předpokládané následky vyvolané mimořádnou situací:
 komplikace se zásobováním uzavřené obce, dopravní omezení, omezení podnikatelské
činnosti
 omezení pohybu osob
 uzávěr obce (u SLAK)
 zákaz přemisťování zvířat
 psychické dopady likvidace chovů a uzavření obce
 poškození vodních zdrojů a ovzduší v souvislosti s asanační činností
 sociální dopady následkem zákazu dojíždění z uzavřené obce
g) zásady pro provedení záchranných prací:
 řešení epizootie je záležitostí chovatelů a orgánů veterinární péče
 systém řešení MU je založen na spolupráci chovatelů, složek IZS a sil AČR
h) předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce:
 síly a prostředky orgánů veterinární péče, chovatelů,
 místně příslušný asanační podnik
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základních složek IZS (dopravní a mechanizační prostředky, pořádkové zabezpečení)
síly a prostředky postižených subjektů a jednotek SDH obce
síly a prostředky hygienických orgánů

ch) popis příslušné části (ke konkrétnímu druhu mimořádné události) struktury organizace
havarijní připravenosti a působnosti složek IZS na území správního obvodu obce Záryby :

starosta

Krizový štáb

velitel zásahu

-

koordinace zasahujících složek,
vyhodnocení rozsahu mimořádné události,
omezení pohybu na zasaženém území,
nasazení mechanizačních prostředků a
pracovních sil na odstraňování následků,
opatření k ochraně hospodářského a
domácího zvířectva
nouzové zásobování uzavřených obcí

HZS

-

Působnost
spolupráce při likvidaci uhynulých zvířat

ZZS

-

poskytnutí zdravotnické první pomoci a zajištění odsunu
postižených osob do zdravotnických zařízení

PČR

-

řešení dopravní situace
zabezpečení pořádkové služby

JSDH obcí

-

spolupráce při likvidaci uhynulých zvířat

AČR

-

spolupráce při likvidaci uhynulých zvířat
příprava zahrabovišť pro uhynulá zvířata.

Nasazené ostatní
subjekty

-

podílí se na likvidaci uhynulých zvířat
asanace postiženého území
zabezpečení ohniskové dezinfekce k likvidaci nákazy

Krajská veterinární
správa pro Středočeský kraj

-

po odborné stránce řídí provádění mimořádných veterinárních
opatření
zabezpečení utrácení zvířat
koordinace nasazených sil a prostředků

-

Složka

-

i) popis využitelné části (ke konkrétnímu druhu a místu mimořádné události) systému
vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací a ochrany
obyvatelstva:
 systém vyrozumění a varování je prováděn orgány veterinární správy
 informování obyvatelstva cestou obce
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k varování budou využity dostupné prostředky tj. místní rozhlas a lokální sdělovací
prostředky

j) možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události, s uvedením
odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření:
 odpovědnost za řešení nebezpečných nákaz zvířat nesou orgány veterinární správy
 další subjekty včetně specializovaných služeb – činnost dle rozsahu následků MU
 odpovědnost za prováděné práce vedoucí subjektů podle určení kompetencí
k) možnost šíření MU mimo hranice obce :
 vzhledem k volnému pohybu zvěře je pravděpodobné lokální rozšíření z jiných částí
Středočeského kraje, především v okrajových lokalitách sousedících obcí
 vzhledem k volnému pohybu zvěře je pravděpodobné lokální rozšíření z jiných obcí
 vzhledem k volnému pohybu zvěře je pravděpodobné lokální rozšíření na území jiných
obcí
Závěr:
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