Překlad odpovědi od Felis Polonia o situaci s panleukopenií v Polsku
V reakci na oficiální požadavek ze strany Komise pro zdraví a pohodu koček CSCH-SCHK (schválený
ÚOK) bych vás chtěla ujistit, že Felis Polonia sleduje pečlivě veškeré informace, které se objevují.
Je znepokojivé, že tyto informace pocházejí především ze sociálních sítí, které nemohou být
považovány za zdroj důvěryhodných informací vzhledem ke snadnosti manipulace s informacemi.
Výbor Felis Polonia by rád zdůraznil, že nechceme zlehčovat situaci, ale chceme se spoléhat pouze na
důvěryhodná data.
Polská veterinární inspekce monitoruje všechna hlášení o významně zvýšené míře nemocnosti a do
dnešního dne není publikována žádná oficiální informace na oficiální webu. V tomto jsme i proaktivní,
nečekáme na oficiální stanoviska ale zaslali jsme i přímý požadavek ohledně této situace. Naše
federace v průběhu posledních 3 měsíců nedostala žádné oficiální hlášení, žádná věrohodná data od
žádného z chovatelů ani od veterinářů – vše je založeno jen na diskuzi po sítích.
Výbor organizace Zory se rozhodl zrušit výstavu , bylo to suveréní rozhodnutí organizace založené
právě na diskuzích na sítích, opět bez jakýchkoli podkladů. Toto vysvětlení máme přímo od nich, neb
jsme se ptali proč došlo ke zrušení výstavy – jejich výstava byla pod patronací Felis Polonia.
Co se týká výstavy ve Varšavě, SMK Jedynka, organizátor, se rozhodl vyhovět očekáváním
vystavovatelů a došlo ke zpřísnění veterinárních a výstavních pravidel. Nebyl zde žádný další oficiální
požadavek. Hlavním důvodem pro zrušení této výstavy bylo nedostatečné množství koček dle
pravidel FIFe.
Takže když vše shrneme, rádi bychom vás ujistili, že pokud získáme jakákoliv důvěryhodná data o
zvýšení výskytu onemocnění, bude vás bez odkladu informovat. Nyní víme je to, co je publikováno na
sociálních sítích. A to nejsou důvěryhodná data.
Felis Polonia bude vždy směrovat své aktivity k podpoře zdraví a pohody koček a bude vždy
spolupracovat s FIFe.
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Poznánka překladatele.: Komise pro zdraví a pohodu koček připravuje doporučení pro organizátory
výstav, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění na
výstavách, tak aby naše kočky zůstaly zdravé. Martin Urban

