משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 23מרץ2020 ,

התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה ,נכון לתאריך ה23.3.2020 -
שלום לכולם.
ישראל נמצאת בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום באורוות.
הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקוום הוראות אחרות של משרדי הממשלה:
 .1מנהלי האורוות ידאגו לקיום הנחיות משרד הבריאות ולציוד הנדרש לשם כך .בכלל זה:


עמדה לשטיפת ידיים במים וסבון .מומלץ לספק גם אלכוהול לחיטוי ידיים בג'ל או בנוזל.



יש לשמור מרחק של  2מטר לפחות בין בני אדם ועד  10אנשים במתחם האורווה .חשוב לזכור כי
סכנת ההדבקה הנה בן אדם לאדם ,לא מאדם לסוס.

 .2שגרת ההאכלה לה מורגלים הסוסים באורווה תישמר ( .הסוסים רגישים ביותר לשינויים תזונתיים בכמות
המזון המוגש ולשינויים בזמני ההאכלה).
 .3מים טריים יהיו זמינים לשתייה על ידי הסוסים במשך כל היום ובכל יום.
 .4ניקיון התאים ימשך באותה תדירות הנהוגה באורווה .באם עובדים באורווה מספר מנקי תאים ,יש לדאוג כי
לא יעבדו בסמיכות אחד לשני וישמרו על מרחק מינימלי של לפחות  2מטר ,יש לשטוף ידיים ולחטאם טרם
התחלת העבודה ,בתום העבודה יש לחזור על שטיפת הידיים והחיטוי.
 .5רכיבה על סוסים תבוצע בשטחים פתוחים המתאימים להמשך פעילות תחת הקפדה על התנהלות תקינה על
פי ההנחיות המצורפות מטה ,מאמנים או בעלים של הסוסים יורשו לרכב על הסוסים.
 .6הוצאה של סוסים למכונת הליכה תתבצע ע"י המגדל/מטפל בלבד וזאת לאחר ששטף את ידיו וחיטא אותם,
באם יש סוסים אחרים באורווה היוצאים לפעילות יש לשמור מרחק בהכנה והוצאה של הסוסים של לפחות 2
מטר מהרוכבים/מטפלים אחרים.
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 .7סוסי ספורט היוצאים לאימונים יצאו על פי ההנחיות הבאות (אי הוצאת סוס לרכיבה/אימון מהווה פגיעה
ברווחת הסוס) הסוסים יצאו לפעילות ע"י צוות מאמנים/בעלים מצומצם קבוע באורווה:


עם הגעת המאמן/בעלים לאורווה הנ"ל ישטוף ידיים בסבון ויחטא את ידיו.



איכוף הסוסים יתבצע במרחק של  2מטר בין סוס לסוס ובין אדם לאדם ,הוצאת הציוד מחדר
האוכפים תתבצע ע"י אדם אחד בכל פעם.



הרכיבה במגרשים תעשה במרחק של לפחות  2מטר בין רוכב אחד לשני.



בקירור הסוס יש לשמור מרחק בין סוס לסוס לפחות  2מטר



ביציאה מהמגרש יש לוודא ריחוק לפחות  2מטר מרוכבים אחרים במגרש

באם ניתן ,מומלץ לרכב לבד במגרש  ,או לתזמן את הרכיבות לאורך כל היום על מנת למנוע קירבה בין
הרוכבים והסוסים.

 .8אימון לתצוגות


אימון יעשה כל פעם עבור סוס אחד ,ע"י המאמן או הבעלים.



טיפול בסוסים לפני ואחרי יעשה במרחק של לפחות  2מטר בין סוס לסוס.

לסיכום:
סוסים הנם בעלי חיים רגישים החייבים בפעילות יום יומית אותם מספקים המגדלים בדרכים שונות ,יש לשמור על
שגרת ורווחת בעלי החיים גם בימים מורכבים אלו .זכרו כי קיימת חשיבות רבה בהגנה על בעלי החיים ועל עצמכם.

הוראות אלו עלולות להשתנות ,ובכל מקרה יש לשמור על הנחיות משרד הבריאות והגורמים המנחים באשר
להתפרצות הקורונה בישראל.
רכיבה נעימה ובריאות לכולם.

בברכה
ד"ר צביה מילדנברג
רופאת סוסים שו"ט
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