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הנדון :הנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופות
 .1מחלת שפעת העופות אלימה לעופות (זן  )H5N8אובחנה לאחרונה בלולי עופות ובעופות בר בישראל .נגיף זה
מהווה סיכון לענף העופות וסיכון פוטנציאלי לבריאות הציבור .עד כה לא ידוע על מקרי הדבקה בבני אדם מזן
זה.
 .2ציפורים נודדות נחשבות כנשאיות ומעבירות אפשריות של נגיף השפעת .כידוע ישראל מהווה ציר נדידה מרכזי
מאירופה לאפריקה בסתיו ובכיוון ההפוך באביב .חלק מהעופות שוהים לתקופת החורף בישראל וחלקם
ממשיכים הלאה .ציפורים אלה מהוות גורם סיכון משמעותי להמשך הפצת המחלה בישראל .יש להניח כי בשלב
זה גם ציפורים מקומיות נדבקו ועלולות להעביר את הנגיף.
 .3על מנת לצמצם את הסיכון להתפרצות שפעת עופות במשקים ,יש להקפיד על הפרדה מוחלטת ככל שניתן בין
פנים – הלולים עצמם ,לחוץ – חצר החווה.
 .4לצורך כך יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יש להימנע באופן מוחלט ממעבר בין משק למשק באותו ישוב או בין ישובים שונים .יש לצמצם את
מספר האנשים הרשאים להיכנס למבנה המשק למינימום ההכרחי.
גדר המשק צריכה להיות שלמה ושעריה נעולים .דלתות המבנים צריכות להיות סגורות בכל עת.
יש למנוע כניסת ציפורי בר ונברנים ע"י תיקון כל הפרצות ברשתות הלולים.
יש להחזיק זוג מגפיים בכניסה לכל מבנה שישמשו לעבודה רק את אותו המבנה.
יש להציב מיכל חיטוי לניקוי נעליים בצמוד לכניסה לכל מבנה ולהחליף את חומר החיטוי מידי יום .חיטוי
נעליים צריך להיות אחרי ניקוי יסודי והסרת כל לכלוך יבש.
להשתדל ככל האפשר לצמצם נוכחות עופות בר ובפרט ,לסלק תערובת מפוזרת מסביב למכלי
התערובת ובשטחי המשק ולייבש שלוליות מים.
יש לסלק משטחי המשק גרוטאות וציוד אחר שאינו חיוני.
יש להקפיד על פינוי פגרים מסודר ומיידי לכל משק בנפרד למכלים אטומים.
יש להימנע מכניסת אנשים למשק .במקרה שיש חובת כניסת מבקר למשק יש לרשום זאת ביומן
מבקרים מסודר.
יש לחטא כל ציוד המגיע למשק ואין להסתמך על חיטוי שנעשה במקום מרוחק.

 .5מומלץ להתעדכן באתר השירותים הווטרינרים במצב השפעת בישראל ולעקוב אחרי הפרסומים לגבי הוראות
והמלצות למניעת שפעת עופות .כתובת הדף בנושא שפעת עופות:
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspx
 .6חובת כל מגדל לדווח לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות על כל אירוע תחלואה או תמותה חריגים ,בדרכי
הקשר הבאות:
050-6241357 03-9688916
 .6.1מרחב דרום – ד"ר שגית נגר
050-6241365 04-6303465
 .6.2מרחב צפון – ד"ר קריסטינה חרבוש
050-6244361
ד"ר רם כץ
.6.3
לשיתוף פעולה אודה,
בברכה,
ד"ר רם כץ
רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף
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