4.2.4.CH. HLAVNÍ ÚKOLY ODBORNÉ SKUPINY PRO
HYGIENICKÉ A VETERINÁRNÍ ZABEZPEČENÍ
Činnost
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_
_

_
_
_
_

_

_
_
_

v případě vyhlášení stavu nebezpečí vyplývajícího ze situace hygienické a veterinární je
povolán k řešení vzniklé situace zástupce Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni,
podílí se na aktualizaci Pandemického plánu Plzeňského kraje i výpisu z něj pro správní území
obce s rozšířenou působností,
nařizuje, organizuje, řídí a popřípadě i provádí opatření k předcházení vzniku a zamezení
šíření infekčních onemocnění,
řídí, kontroluje, koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti
subjektů v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu
chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru, pokud krajská epidemiologická komise
vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření,
usměrňuje činnost zdravotnických zařízení, která provedou opatření k předcházení, vzniku a
zamezení šíření infekčních onemocnění,
vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu,
organizuje zabezpečení ochranné dezinfekce,dezinsekce a deratizace,
nařizuje a organizuje mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku,
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků a vod, při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
informuje starostu ORP a tajemníka bezpečnostní rady ORP o průběhu a důsledcích výskytu
závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou
chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých opatřeních,
informuje Komisi pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR přes Krizový štáb
Plzeňského kraje v intervalech jí stanovených,
provádí nařízení Krajské hygienické stanice k provedení mimořádných opatřeních,
rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o příjímání příslušných protiepidemických
opatřeních s regionální působností,

Poznámka

Činnost
_
_
_

_
_
_
_

prostřednictvím předsedy může vyžádat potřebné podklady ke své činnosti a pro plnění svých
úkolů,
organizuje soustředění dezinfekčních prostředků, jejich postupné vydávání včetně návodů a
poučení na KŠ obce, jednotlivých školských, zdravotnických a potravinářských zařízení,
vypracovává pokyny pro veřejnost, informace o úpravě na vodu pitnou, o vyloučení rizikových
potravin, zásady pro bezpečnost a ochraně zdraví při asanaci objektů, včetně návodů _
k používání dezinfekčních prostředků,
mapuje situaci v potravinářských zařízeních,
rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu,
zabezpečuje organizaci hromadného pohřbívání z hlediska svých kompetencí,
vykonává další činnosti podle pokynů starosty.
Činnost
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_
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Poznámka

dále provádět odborné veterinární činnosti v postižených oblastech,
provádi trvalý epizootický průzkum včetně preventivních a nápravných opatření,
zabezpečuje stanovenou četnost odběru vzorků potravin a surovin živočišného původu k
laboratornímu vyšetření. V indikovaných případech zvýšit frekvenci státního veterinárního
dozoru včetně navýšení počtu laboratorních vyšetření,
hodnoti nákazovou situaci včetně nákaz přenosných ze zvířat na lidi,
vydáva pokyny k organizaci a zabezpečení likvidačních prací (sběr a svoz uhynulých zvířat,
předávání igelitových pytlů, rukavic, dezinfekčních prostředků, opatření k likvidaci potravin a
surovin živočišného původu, opatření k výrobním závodům a obchodům s prodejem masa a
uzenin atd.),
zajišťuje odvoz uhynulých a utracených zvířat do asanačních ústavů, provádi kontrolu
účinnosti asanace
zajišťuje provádění dezinfekce ohnisek nákazy, budov, stájí, komunikací v zemědělských a
potravinářských objektech,
vykonává další činnosti podle rozhodnutí starosty,

Poznámka

