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Priloga 10 

 

KRITERIJI ZA ODLOČITEV O UPORABI ZAŠČITNEGA CEPLJENJA IN 

SMERNICE ZA PROGRAME CEPLJENJA V NUJNIH PRIMERIH 

 

1. Kriteriji za odločitev o uporabi zaščitnega cepljenja(*) 

 

 
Odločitev 

Za cepljenje Proti cepljenju 

Gostota populacije živali dovzetnih vrst Visoka Nizka 

Prevladujoče vrste živali s kliničnimi 

znaki bolezni 
prašiči prežvekovalci 

Premiki morebitno okuženih živali ali 

proizvodov iz okuženega območja 
Dokazani Niso dokazani 

Verjetnost širjenja virusa iz okuženih  

gospodarstev po zraku 
Visoka Nizka ali ne obstaja 

Ustrezno cepivo  Na voljo Ni na voljo 

Izvor izbruhov (sledljivost) Neznan Znan 

Krivulja pojavljanja izbruhov 
Hitro naraščajoča 

Plitva ali počasi 

naraščajoča 

Porazdelitev izbruhov Zelo razširjena Omejena 

Odziv javnosti na pokončanje celotne 

populacije živali dovzetnih vrst 
Močan Šibak 

Sprejemljivost za regionalizacijo po 

cepljenju 
Da Ne 

(*) v skladu s poročilom Znanstvenega odbora za zdravstveno varstvo živali, 1999 

 

2. Dodatni kriteriji za odločitev o uvedbi cepljenja v njunih primerih 

 

Kriteriji 
Odločitev 

Za cepljenje Proti cepljenju 

Sprejemljivost za regionalizacijo 

s strani tretjih državah 
Znana Neznana 

Ekonomska ocena konkurenčnih 

strategij obvladovanja bolezni 

Če je predvideno, da bi 

strategija obvladovanja 

bolezni brez cepljenja v 

nujnih primerih povzročila 

občutno večjo gospodarsko 

škodo na kmetijskem in 

nekmetijskih področjih 

Če je predvideno, da bi 

strategija obvladovanja 

bolezni s cepljenjem v nujnih 

primerih povzročila občutno 

večje gospodarske izgube na 

kmetijskem in nekmetijskih 

področjih 

Predvideno je, da pravila 24/48 

ur ni mogoče učinkovito izvesti 

v dveh zaporednih dneh
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Da Ne 

Politika pokončanja celotne 

populacije živali dovzetnih vrst 

ima pomembne sociološke in 

psihološke učinke 

Da Ne 

Obstoj velikih gospodarstev z 

intenzivno rejo v območju z 

majhno gostoto populacije rejnih 

Da Ne 
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živali  

 

 
1
 Pravilo 24/48 ur pomeni: 

(a) okuženih čred na kmetijskih gospodarstvih iz 10. člena  ni mogoče pokončati v 24 urah po 

potrditvi bolezni, in 

(b) preventivnega pokončanja vseh morebitno okuženih ali kontaminiranih živali ni mogoče 

zanesljivo opraviti v manj kot 48 urah. 

 

 

3. Opredelitev območij z gosto populacijo rejnih živali (DPLA) 

3.1. Pri odločanju o ukrepih, ki se uvedejo ob uporabi tega pravilnika in zlasti ukrepih, 

predvidenih v drugi točki 50. člena, mora VURS poleg temeljite epizootiološke ocene 

upoštevati tudi opredelitev DPLA, kakor je predvidena v točki 3.2. ali, če je primerno, kakor 

je predvidena v členu 2(u) Direktive 2001/89/ES in uporabiti tisto opredelitev, ki je strožja. 

Opredelitev lahko z vidika novih znanstvenih spoznanj Komisija spremeni v skladu s 

postopkom, ki je določen v skladu s postopkom, ki je določen v tretjem odstavku 89. člena 

Direktive Sveta 2003/85/ES. 

3.2. Živali dovzetnih vrst   

V primeru živali dovzetnih vrst se za DPLA opredeli geografsko območje s polmerom 10 km 

okrog gospodarstva, na katerem se redijo živali dovzetnih vrst, za katere obstaja sum okužbe 

ali so okužene s SIP, če je gostota živali dovzetnih vrst večja od 1.000 glav na km
2
. Omenjeno 

gospodarstvo se mora nahajati bodisi v podregiji, kakor je opredeljena v 2. členu, v kateri je 

gostota živali dovzetnih vrst večja od 450 glav na km
2
, bodisi v oddaljenosti manj kot 20 km 

od take podregije. 

 


