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Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « Οζώδης ∆ερµατίτιδα Βοοειδών: Λήψη µέτρων στις µολυσµένες εκτροφές

µέχρι την καθολική θανάτωση των Βοοειδών

Από την έναρξη της επιζωοτίας της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών µέχρι
σήµερα, έχει διαπιστωθεί ότι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επιβεβαίωση του
νοσήµατος µέχρι την καθολική θανάτωση των ζώων µιας εστίας, κυµαίνεται ανάλογα µε τον
αριθµό των ζώων και των πρακτικών δυσκολιών που κάθε φορά προκύπτουν.
Επισηµαίνεται ότι όσο καθυστερούν οι θανατώσεις τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος διασποράς
του νοσήµατος στην περιοχή.
Α. Λήψη Μέτρων στις µολυσµένες εκτροφές µέχρι την καθολική θανάτωση
των Βοοειδών
Τα ζώα των µολυσµένων εκµεταλλεύσεων, όσο παραµένουν εν ζωή και µε
δεδοµένο το γεγονός ότι στη µετάδοση του νοσήµατος εµπλέκονται φορείς όπως
αιµατοφάγα έντοµα και άλλα αρθρόποδα, αποτελούν πηγή µετάδοσης του νοσήµατος σε
µία περιοχή. Για το σκοπό αυτό οι Κτηνιατρικές Αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
εφαρµόζονται όλα τα απαραίτητα µέτρα, µεταξύ αυτών και όσα περιγράφονται στο Σχέδιο
Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΕΑ) της Απόφασης 258933/18-8/2008 (ΦΕΚ Β 1662/2008).ώστε να
περιοριστεί στο ελάχιστο η µετάδοση του νοσήµατος στην περιοχή. Πιο συγκεκριµένα:
1) Τον περιορισµό των ζώων στους χώρους ενσταυλισµού τους και τη λήψη
των απαραίτητων µέτρων για την αποφυγή αποµάκρυνσής τους (περίφραξη).
2) Την αποτροπή επαφής των ζώων των ευαίσθητων ειδών µε τα υπόλοιπα
ζώα που διατηρούνται στην εκµετάλλευση.
3) Την χρήση εντοµοαποθητικών και εξωπαρασιτοκτόνων τόσο στα ζώα των
ευαίσθητων ειδών όσο και στα υπόλοιπα ζώα της εκµετάλλευσης, επιλέγοντας κάθε
φορά το κατάλληλο σκεύασµα ανάλογα µε το είδος του ζώου, την ηλικία και τις
οδηγίες του παρασκευαστή.
4) Την χρήση ανάλογων και εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και
παρασιτοκτόνων στους χώρους των εγκαταστάσεων.
5) Την εξάλειψη και την αποφυγή δηµιουργίας εστιών (όπως στάσιµα νερά,
κοπροσωροί, απορρίµµατα) όπου µπορεί να συγκεντρώνονται έντοµα, κρότωνες και
άλλα αιµατοφάγα αρθρόποδα και προνυµφικά στάδια αυτών.

6) Την απαγόρευση µετακινήσεων ζώων από και προς την εκµετάλλευση.
7) Την απαγόρευση των µετακινήσεων προσώπων, ζώων µη ευαίσθητων
ειδών και οχηµάτων από και προς την εκµετάλλευση χωρίς την άδεια του Τοπικού
Κέντρου Ελέγχου της Ασθένειας.
8) Σε περίπτωση που κάποια πρόσωπα ή και οχήµατα πρέπει να εισέλθουν
στην εκµετάλλευση θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, οι διαδικασίες
καθαρισµού και απολύµανσης όπως προβλέπονται στο ΣΕΑ.
9) Την απαγόρευση εξόδου από την εκµετάλλευση κρέατος, πτωµάτων ζώων,
ζωοτροφών, απορριµµάτων, περιττωµάτων, κόπρου, στρωµνής, υλικών ή άλλων
αντικειµένων που µπορεί να µεταδώσουν την ασθένεια, χωρίς την Άδεια του
Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
10) Στα ζώα, µέχρι να θανατωθούν θα πρέπει να παρέχεται τροφή, νερό και
κάθε άλλη κτηνιατρική φροντίδα που µπορεί να απαιτηθεί.
11) Την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την παρουσία του
νοσήµατος σε εκµετάλλευση όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα του Σχεδίου
Εκτάκτου Ανάγκης, Μέρος Β, σηµείο 7 (στις εισόδους και εξόδους της
εκµετάλλευσης, σε δρόµους που οδηγούν στην εκµετάλλευση, στην κύρια οδική
αρτηρία της περιοχής και στην Εθνική Οδό κτλπ).
12) Οι Κτηνιατρικές Αρχές να ελέγχουν καθηµερινά την εκµετάλλευση για
την εφαρµογή των µέτρων και να ενηµερώσουν τις τοπικές Αστυνοµικές Αρχές για
τη συνδροµή τους.
Οι τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και των
εκµεταλλεύσεων. έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οποιαδήποτε άλλο µέτρο κρίνεται
απαραίτητο προκειµένου να περιορίσουν τον κίνδυνο µετάδοσης του νοσήµατος.
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