
  

 

Priloga 3 

 

PREISKAVE 

 

1. Klinični pregled 

1.1. Na gospodarstvih je potrebno na znake ali simptome značilne za SIP, klinično pregledati 

vse živali dovzetnih vrst. 

1.2. Posebno pozornost je treba nameniti živalim, za katere je zelo verjetno, da so bile v stiku 

z virusom SIP, zlasti med prevozi iz ogroženih gospodarstev ali ob tesnem stiku z osebami ali 

opremo, ki so bile v stiku z ogroženimi gospodarstvi. 

1.3. Pri kliničnem pregledu je treba upoštevati načine prenosa povzročitelja SIP, vključno z 

inkubacijsko dobo iz šeste točke 2. člena in načinom reje živali dovzetnih vrst. 

1.4. Podrobno je treba pregledati ustrezne evidence na gospodarstvu, zlasti podatke, ki se za 

zdravstveno varstvo živali zahtevajo po zakonodaji Skupnosti, in če so na voljo, podatke o 

obolevnosti, umrljivosti in abortusih, kliničnih opažanjih, spremembah v proizvodnji in 

količini zaužite hrane, nakupu ali prodaji živali, obiskih oseb, ki so lahko bile izpostavljene 

virusu SIP in druge podatke, pomembne za anamnezo. 

 

2. Postopki vzorčenja 

2.1. Splošne določbe 

2.1.1. Serološko vzorčenje se izvaja: 

- v skladu s priporočili epizootiološke skupine, ki se oblikuje znotraj strokovne skupine 

iz 75. člena, in  

- za pomoč pri sledenju in zagotavljanju dokazov, ob upoštevanju opredelitve odsotnosti 

predhodne okužbe iz Priloge 1. 

2.1.2. V primeru, da se vzorčenje izvaja v okviru sistematičnega nadzora bolezni po izbruhu, 

se lahko začne šele po preteku vsaj 21 dni od odstranitve živali dovzetnih vrst iz 

okuženega(ih) gospodarstva(ev) ter predhodnega čiščenja in razkuževanja, če ni drugače 

določeno v tej prilogi. 

2.1.3. Vzorčenje živali dovzetnih vrst se v skladu z določbami iz te priloge izvaja vedno, 

kadar so v izbruh vključene tudi ovce in koze ali druge živali dovzetnih vrst, ki ne kažejo 

jasnih kliničnih znakov in še zlasti, kadar so take živali nastanjene ločeno od goveda ali 

prašičev. 

2. 2. Vzorčenje na gospodarstvih 

Na gospodarstvih, kjer je postavljen sum na prisotnost SIP ni pa kliničnih znakov, je treba 

ovce in koze, ter ob priporočilu epizootiološke skupine tudi druge dovzetne vrste, pregledati v 

skladu s protokolom vzorčenja, s katerim z vsaj 95 % verjetnostjo dokažemo 5 % prevalenco 

bolezni. 

2. 3. Vzorčenje na okuženem območju 

Da bi v skladu s 34. členom ukinili ukrepe, predvidene v 19. do 33. členu, se vsa gospodarstva 

znotraj okuženega območja, na katerih ovce in koze v obdobju vsaj 21 dni pred vzorčenjem 

niso bile v neposrednem in tesnem stiku z govedom, pregledajo v skladu s protokolom 

vzorčenja, s katerim z vsaj 95 % verjetnostjo dokažemo 5 % prevalenco bolezni. 

Kljub temu pa lahko VURS v primeru, da to dopuščajo epizootiološke razmere ter zlasti ob 

uporabi ukrepov, predvidenih v drugi alinei prvega odstavka 34. člena določi, da se vzorci 

odvzamejo ne prej kot 14 dni po odstranitvi živali dovzetnih vrst iz okuženega(ih) 

gospodarstva(ev) ter opravljenem predhodnem čiščenju in razkuževanju, pod pogojem, da se 

vzorčenje izvaja v skladu s tretjo točko in ob uporabi statističnih parametrov, s katerimi z vsaj 

95 % verjetnostjo dokažemo 2 % prevalenco bolezni znotraj črede. 



  

 

2. 4.Vzorčenje na ogroženem območju 

Da bi v skladu z 42. členom ukinili ukrepe, predvidene v 35. do 41. členu, je treba pregledati 

gospodarstva znotraj ogroženega območja, kjer obstaja sum na prisotnost SIP ob odsotnosti 

kliničnih znakov, zlasti če redijo ovce in koze. Za to preiskavo zadostuje večstopenjsko 

vzorčenje, če se vzorci odvzamejo: 

- na gospodarstvih znotraj ogroženega območja, v katerem ovce in koze v obdobju vsaj 30 dni 

pred vzorčenjem niso bile v neposrednem in tesnem stiku z govedom, in 

- na takem številu gospodarstev iz prejšnje alinee, ki je potrebno, da z vsaj 95 % verjetnostjo, 

ob predvidevanju, da je prevalenca bolezni 2 % in enakomerno porazdeljena po vsem 

območju, ugotovimo vsaj eno okuženo gospodarstvo, in 

- od takšnega števila ovac in koz na vsakem gospodarstvu, ki je potrebno, da z vsaj 95 % 

verjetnostjo dokažemo 5 % prevalenco bolezni znotraj črede ter vsem ovcam in kozam, če jih 

je manj kot 15 na kmetijskem gospodarstvu. 

2. 5. Vzorčenje za namen monitoringa  

Za monitoring območij zunaj okuženega in ogroženega območja in zlasti za potrditev 

odsotnosti okužbe v populaciji ovac in koz, ki ni v tesnem in neposrednem stiku z 

necepljenim govedom ali prašiči, se uporabi protokol vzorčenja, ki ga za monitoring 

priporoča OIE ali protokol vzorčenja, predviden v četrti točki, pri čemer pa se za razliko od 

druge alinee četrte točke prevalenca bolezni v čredi oceni na 1 %. 

3. Število vzorcev, določenih v skladu z zahtevami v točkah 2.2., 2.3. in tretji alinei točke 

2.4., se poveča, da se zagotovi upoštevanje ugotovljene diagnostične občutljivosti 

uporabljenih preiskav. 


