משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן

תאריך :א' טבת ,תשע"ט
 9דצמבר2018 ,
אל :מנהל השו"ט בשדה ומנהלי הלשכות הווטרינריות
שלום רב,
פה וטלפיים בכפר סאלד
 .1הבוקר הגיע אישור מעבדתי לאבחנה הקלינית של מחלת הפה והטלפיים בעדר הבקר
לבשר בכפר סאלד.
הקבוצה שנפגעה כוללת כ 120 -מבכירות שחוסנו  6פעמים לאורך חייהן ,הפעם האחרונה
לפני חודש .בתוך הקבוצה נראו כ 20 -מבכירות חולות עד כה. ) Incidence rate ~17%( .
כפי שדווח ,באזור יש חזירי בר שנראו צולעים וחולים ,ובדגימות מחזירים שניצודו בשבוע
שעבר בודד נגיף מטיפוס  ,O\ME-SA\Panasia-2בדומה לנגיף ההתפרצות באזור
העמקים ,מע'ר ,שעל ובאקה אל גרביה.
 .2הוגדר אזור התפרצות ברדיוס  10ק"מ מסביב למוקד ,והוטל הסגר .מצ"ב תצלום אוויר של
אזור ההסגר ,כולל רשימת הישובים עם משקי בעלי חיים בתחום הההסגר.
 .3הגבלות:
 משקים באיזור ההתפרצות ,למעט המוקד:
א.העברת בעלי חיים לגידול תתבצע באישור מנהל לשכה וטרינרית גליל גולן בלבד,
בהתאם לתנאים המוגדרים בנספח .1
ב.העברה לשחיטה תתבצע באישור מנהל ל.ו גליל גולן בלבד ,בהתאם לתנאים המוגדרים
בנספח .2
ג.מיכליות המובילות חלב ,מזון לבעלי חיים ורכבי נותני השירות השונים באיזור
ההתפרצות מחוייבים לעבור חיטוי ביציאה מהמשקים.
ד.חל איסור על יצוא חלב ומוצריו שמקורם במשקים באיזור ההתפרצות.
 משק המוקד:
א .העברת בעלי חיים לגידול תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית גליל גולן בלבד,
בהתאם לתנאים המוגדרים בנספח .1
ב .העברה לשחיטה תתבצע באישור מנהל ל.ו גליל גולן בלבד ,בהתאם לתנאים המוגדרים
בנספח .2
ג .מיכליות המובילות חלב ,מזון לבעלי חיים ורכבי נותני השירות השונים למשק המוקד
חייבים לעבור חטוי ביציאה מהמשק.
ד .איסור מוחלט על הוצאת זבל ורפד עד שלושה שבועות מהעלמות הסימנים הקליניים.
ה .טיפול בפגרים – בהתאם להוראה  03-01-12פרק ( 9סילוק בהמות שמתו בהיותן
בעדר נגוע):
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ו .מתה בהמה (בקר ,צאן או חזיר) יש לדאוג לחיסולה בדרך שלא תגרום להפצת המחלה.
ז .יש לחפור בור בעומק של כ 2 -מטר בקרבת המשק ,לקבור בו את הגופה ולכסות
באדמה עד גובה פני הקרקע.
ח .עבור ראשי צאן או בני בקר יספיק בור בעומק  1.5מטרים.
 .4הנחיות ללשכות ווטרינריות :
 כל הלשכות למעט גליל גולן:
א .כל הלשכות ,למעט לשכת גליל גולן ,ינפקו היתרי העברה בין מגדלים שבשטח השיפוט של
לשכתם.
ב .היתרי העברה בין הלשכות ,למעט לשכת גליל גולן ,יופקו באישור מנהל הלשכה הרלבנטית
בלבד.
ג .תוקף היתרי ההעברה יוגבל ל 24 -שעות בלב .יש להקפיד על רישום מדויק של פרטי
המוביל והמתייצב ,ולזהותו על פי תעודת זהות.
 לשכת גליל גולן:
א .חיסון משק המוקד.
ב .כל הבקר שבאזור הנגוע אשר חוסן לפני  6חודשים ויותר ,יחוסן מיידית; בקר מגיל  2עד
 18חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ולפני יותר מחודש ,יחוסן שוב.
ג .הצאן באזור הנגוע שחוסן לפני חצי שנה ויותר ,יחוסן מיידית; צאן מגיל חודשיים ועד 18
חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ולפני יותר מחודש ,יחוסן שוב.
 הנחיות ליחידת הפיצו"ח:
א .אכיפת הסגר באזור ההתפרצות ובמשק המוקד ,בישובים ובדרכים; מניעת כניסת זרים.
ב .הגברת הפיקוח בכבישי המדינה.
ג .הנחיות נוספות תינתנה בהתאם לצורך.
לידיעתכם,
ד"ר תמיר גשן,
מנהל השו"ט (בפועל)
תפוצה:
שר החקלאות ,לשכה.
מנכ"ל משרד החקלאות.
היועץ המשפטי משרד החקלאות.
מנהל השו"ט.
מנהל המכון הווטרינרי.
סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש.
מנהל המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי.
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ר.ו.ר יבוא/יצוא.
ר.ו.ר לבתי מטבחיים.
ר.ו מחלות צאן.
ר.ו פינות חי.
ר.ו.ר החקלאית.
רופאי בקר.
רופאי צאן.
רופאי חזירים.
מנהל שה"מ משרד החקלאות.
מנכ"ל מועצת החלב
מזכיר אמב"ל.
מזכיר אגודת הנוקדים.
שיאון.
מנהל רשות שמורות הטבע והגנים (היחידה לפיקוח שטחים פתוחים).
ר.ו רשות הטבע והגנים.
מנהל הפיצו"ח.
מנהל מחוז גליל-גולן משרד החקלאות.
נספח –  1תנאים להעברת בעלי חיים לשחיטה ולגידול:
א .העברה לשחיטה :
בכל מקרה נדרש אישור רופא קליני עד הסרת המגבלות.
מקור

מיקום בית מטבחיים

המתנה

מוקד

אזור הסגר או אזור חופשי

 3שבועות מהעלמות סימנים
קליניים.

אזור הסגר

אזור חופשי

עד  3שבועות מהעלמות סימנים

אזור הסגר

אזור הסגר

קליניים.
ללא הגבלה.

ב .העברה לגידול:
מקור

מוקד

מיקום משק יעד

משך המתנה ותנאים

אזור חופשי

 60ימים מהעלמות סימנים קליניים ,ובתנאי
שהבקר המועבר והבקר במשק היעד חוסנו
פעמיים לפחות כנגד פה וטלפיים*.
בשבועיים לאחר ההעברה יש להכניס
למשק היעד בקר שחוסן פעמיים לפחות*.
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אזור הסגר

 30ימים מהעלמות סימנים קליניים ,ובתנאי
שהבקר המועבר והבקר במשק היעד חוסנו
פעמיים לפחות כנגד פה וטלפיים.
בשבועיים לאחר ההעברה יש להכניס
למשק היעד בקר שחוסן פעמיים לפחות*.

אזור חופשי
אזור הסגר

חודש מהעלמות סימנים קליניים

אזור הסגר

מוקד

חודש מהעלמות סימנים קליניים ,בקר
העובר למשק המוקד יחוסן לפחות פעמיים
טרם ההעברה*.

אזור חופשי

מוקד

 60ימים מהעלמות סימנים קליניים ,בקר
העובר למשק המוקד יחוסן לפחות פעמיים
טרם ההעברה*.

אזור הסגר

 30ימים מהעלמות סימנים קליניים.

*  -החיסון האחרון בין  10ימים ל 3 -חודשים לפני העברה אל/ממוקד אירוע.
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