Příloha č. 5 k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

Podmínky pro přechováváni a jinou manipulaci se škodlivými organismy, rostlinami rostlinnými produkty a jinými předměty pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd

a)	Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem:

1)	technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých organismů zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti,
2)	jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti spojené s manipulací s karanténním materiálem,
3)	omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, popřípadě, je-li to účelné, i do přilehlé oblasti, který je povolen pouze oprávněným jmenovaným osobám,
4)	vhodné označení vymezených prostor a zařízení udávající druh činnosti a osobní odpovědnost,
5)	vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky pracovních postupů, včetně postupů pro případ úniku škodlivých organismů,
6)	vhodný bezpečnostní a poplachový systém,
7)	vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí škodlivých organismů do vymezených prostor a zařízení a jejich šíření v nich,
8)	ochranná opatření pro vzorkování karanténního materiálu a jeho přemísťování v rámci vymezených prostor,
9)	ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou zeminou a vodou, jsou-li potřebná, včetně zajištění vhodného vybavení k jejich likvidaci,
10)	vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro osoby, prostory a zařízení,
11)	vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného materiálu,
12)	vhodné vybaveni, prostory a postupy pro indexování, včetně testování.

b)	Speciální zásady pro zacházení s karanténním materiálem s ohledem na specifickou biologií a epidemiologii karanténního materiálu a předpokládanou činnost:

1)	udržování karanténního materiálu v místnostech (sklenících apod.) s předvstupním uzavřeným prostorem (tzv. double door) pro vstup osob,
2)	udržování karanténního materiálu při sníženém tlaku vzduchu,
3)	udržování karanténního materiálu v kontejnerech nebo jiných zařízeních opatřených vhodnými sítěmi nebo jinými zábranami znemožňujícími únik škodlivého organismu, jako jsou vodní bariéra pro roztoče, uzavřené kontejnery s půdou pro háďátka, elektrické lapače hmyzu apod.,
4)	izolace karanténního materiálu od jiných škodlivých organismů a jiného materiálu, např. od vironosného materiálu sloužícího některým škůdcům za potravu, od hostitelských rostlin apod.,
5)	udržování chovů škodlivých organismů v chovných boxech s vhodným manipulačním zařízením,
6)	zabránění křížení škodlivých organismů s původními kmeny nebo druhy,
7)	vyvarování se udržování kontinuálních chovů a kultur škodlivých organismů,
8)	udržování karanténního materiálu v podmínkách umožňujících přísnou kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním režimu, při němž nedojde k diapause,
9)	udržování karanténního materiálu způsobem zabraňujícím šíření rozmnožovacích částic (např. spor vzdušným prouděním),
10)	postupy k ověřování čistoty kultur a chovů škodlivých organismů, k zajištění, aby byly prosté parazitů anebo jiných škodlivých organismů,
11)	vhodný ochranný systém vylučující možné přenašeče,
12)	při činnostech s materiálem in vitro udržování tohoto materiálu ve sterilních podmínkách; vybavení laboratoří pro provádění aseptických postupů,
13)	udržování škodlivých organismů šířících se pomocí přenašečů v podmínkách zabraňujících tomuto šíření, např. v ochranných sítích, v oddělených nádobách se zeminou apod.,
14)	sezónní izolace zajišťující provádění činností v období sníženého rizika přenosu a šíření škodlivých organismů.


