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ΠΡΟΣ
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Θέµα: « Μέτρα για την αποτροπή µετάδοσης της Ευλογιάς από τη νήσο Λέσβο »

Η εξέλιξη της επιζωοτίας της ευλογιάς του προβάτου στη νήσο Λέσβο επιβάλλει την
εντατικοποίηση των µέτρων για την αποφυγή µετάδοσης του νοσήµατος εκτός του νησιού. Για τον
σκοπό αυτό οι κτηνιατρικές αρχές της νήσου Λέσβου σε συνεργασία µε τις Λιµενικές Αρχές και τον
φορέα διαχείρισης Λιµένος είναι σηµαντικό να προβούν άµεσα στις παρακάτω ενέργειες :
α) να ενηµερωθεί ο φορέας διαχείρισης Λιµένος του νησιού για την αναγκαιότητα διενέργειας
απολυµάνσεων των τροχών όλων των οχηµάτων που αναχωρούν από το νησί προς άλλες περιοχές
της Ελλάδας.
β) ιδιαίτερα δε τα οχήµατα που λόγω της φύσης των εµπορευµάτων που µεταφέρουν (ζωοτροφές,
ζώα, αγροτικό εξοπλισµό, εργαλεία, προϊόντα κτλπ) έχουν κινηθεί σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει
να πλένονται και να απολυµαίνονται και να διαθέτουν πιστοποιητικά απολύµανσης πριν την
αναχώρησή τους.
γ) να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για την παράνοµη διακίνηση ζώων από το νησί τα οποία µπορεί
να µεταφέρονται είτε σε «υποτιθέµενα» κενά φορτηγά είτε σε φορτηγά µε άλλα εµπορεύµατα που
έχουν προορισµό την υπόλοιπη Ελλάδα.
δ) οι κτηνίατροι των ενόπλων δυνάµεων που εµπλέκονται στην εφαρµογή του Σχεδίου Εκτάκτου
Ανάγκης να συµµετέχουν και στον έλεγχο τον οχηµάτων στο Λιµάνι.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
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1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
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Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Αδαμίδη
2)Δ/νση Κτηνιατρικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Περιφέρειες Χώρας Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νσεις Κτηνιατρικής
(Έδρες τους)
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