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KONTROLNÍ LIST 
 
 

Doporučený postup Zahájeno Splněno 

Průzkum 
Sledovat situaci na místě mimořádné události (velikost farmy, příjezdové komunikace, 
velikost nástupních ploch), kontaktovat majitele či správce farmy, zajistit přítomnost 
zástupce orgánů veterinární správy, případně přítomnost zástupců dalších složek IZS. 

Štáb velitele zásahu 
Určit místo pro práci štábu a povolat členy štábu rozšířené o zástupce chovatele, 
orgánu veterinární správy, PČR, KHS, AČR, případně dalších zástupců složek IZS. 

Posouzení kapacitních možností 
Ve spolupráci s orgány veterinární správy a v návaznosti na způsob utrácení drůbeže 
posoudit aktuální kapacitní možnosti asanačních podniků, přepravní kapacity pro odvoz 
kadáverů a stanovit potřebné síly a prostředky pro utrácení drůbeže. 
Je nutné počítat i s prací v nočních hodinách. Vyžádání SaP cestou KOPIS. 

Poučení o zdravotních rizicích chřipky ptáků 
Zabezpečit poučení zasahujících osob prostřednictvím krajské hygienické stanice. 
 

Organizace místa zásahu  
Po domluvě s orgány veterinární správy, chovatelem, zástupci PČR a dle dispozice 
objektu s přihlédnutím k velikosti a únosnosti ploch pro dekontaminaci (dezinfekci) 
osob a techniky rozdělit místo zásahu na nebezpečnou zónu a vnější zónu. Dle 
prováděných činností je možno v nebezpečné zóně vytvářet sektory, např.: vyklizení 
hal od nakažené drůbeže a jejich vynášení do kontejnerů, resp. vyklizení hal od 
utracené drůbeže po zaplynování haly (dle aplikovaného postupu utrácení), plošná 
dezinfekce. 

Určení režimových vstupů a výstupů 
Určit režimové vstupy a výstupy do nebezpečné zóny. 
 

Stupeň ochrany a osobní ochranné prostředky 
Stanovit způsob resp. stupeň ochrany zasahujících. 
 

Informování veřejnosti a médií  
Dohodnout s orgány veterinární správy a PČR rozsah a způsob informování veřejnosti a 
médií, stanovit osoby oprávněné podávat na místě zásahu informace. 

Zajištění asistence při utrácení 
Dle rozhodnutí orgánů veterinární správy o způsobu utrácení zajistit ve spolupráci 
s chovatelem a dalšími složkami IZS: 

• síly a prostředky pro vyklizení hal, 
• osobní ochranné prostředky pro vyklizení, 
• další plánované činnosti. 

Technické vybavení pro utrácení 
Ve spolupráci se státní veterinární správou zajistit potřebné technické vybavení pro 
utrácení drůbeže, měření koncentrace plynu v hale a v jejím okolí, resp. 
v kontejneru.  

Stanoviště dekontaminace osob 
Zprovoznit stanoviště dekontaminace osob pro jejich dezinfekci před vstupem 
zasahujících do nebezpečné zóny. 
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Doporučený postup Zahájeno Splněno 

Stanoviště dekontaminace techniky 
Zprovoznit stanoviště dekontaminace techniky pro její dezinfekci před vjezdem 
techniky do nebezpečné zóny. 

Dle pokynů orgánů veterinární správy o způsobu utrácení zabezpečí variantu A nebo B 
• Varianta A - Utěsnění haly 

Zabezpečit utěsnění haly. Při použití CO2 zabezpečit otvor v horní části haly pro únik 
vytlačeného vzduchu. 

Dle pokynů orgánů veterinární správy o způsobu utrácení zabezpečí variantu A nebo B 
• Varianta B - Vynášení drůbeže do kontejneru k utrácení 

Zabezpečit pomoc při vynášení drůbeže do kontejneru k utracení. 
Provádí se, pokud nezajistí chovatel. 

Plynování  
Zabezpečit zaplynování utěsněné haly resp. kontejneru a průběžné měření koncentrace 
plynu v hale a mimo halu.   

Odvětrání 
Po uplynutí doby expozice a na pokyn orgánu státní veterinární správy zajistit 
bezpečné odvětrání haly resp. kontejneru. 

Odstranění kadáverů 
V případě plynování haly zabezpečit pomoc při odstranění kadáverů utracené drůbeže 
z haly. 
Provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel. 

Plošná (předběžná) dezinfekce 
V případě nedostatečné kapacity chovatele zajistit plošnou dezinfekci haly. 
Nutný dostatečný počet dýchací techniky, protichemických ochranných oděvů, CAS pro 
dopravu vody a dezinfekčních prostředků. 

Vyklizení haly 
Po uplynutí doby působení dezinfekčního prostředku zabezpečit pomoc při vyklizení 
dezinfikovaného obsahu haly jako např. podestýlka, exkrementy, peří apod. 
Provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel. 

Úklid haly 
Zabezpečit pomoc při úklidu a mytí vyklizené haly. 
Provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel.   

Závěrečná dezinfekce 
Zajistit pomoc při závěrečné dezinfekci ohniska nákazy. 
Provádí složky IZS, pokud nezajistí chovatel. 

Předání místa zásahu 
Pokud je provedena závěrečná dezinfekce a po dohodě s orgány státní veterinární 
správy, předat místo zásahu chovateli. 
Tímto zásah pro složky IZS končí 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


