Областна комисия за борба с епизоотичните ситуации на
територията на област Велико Търново
Извадка
от
ПРОТОКОЛ
№ 8 / 04.12.2020 г.

1. Запознаване с актуалната ситуация в област Велико Търново относно
заболяването Африканска чума по свинете и заболяването Инфлуенца по птиците;
2. Приемане на конкретни мерки относно предотвратяване разпространението на
заболяването Инфлуенца по птиците на територията на област Велико Търново:
- Създаване на необходимата организация чрез представители на местната власт
по места за информиране на собствениците на промишлени птицевъдни ферми; частни
стопани, отглеждащи птици в личен двор; ловци; дивечовъди и други лица, имащи
отношение към дивите и свободно живеещи птици, относно спазване на общите
ветеринарно-санитарни мерки;
- Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми трябва да
разпоредят спазване на определени правила, сред които дезинфекция на влизащи и
излизащи превозни средства във фермите, забрана за влизане на външни лица,
предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно
живеещи птици и други.
- В населените места, попадащи в близост до птицефермите, отглеждането на
птици и съхраняването на фураж в домашните стопанства трябва да става в закрити
помещения, при редовна дезинфекция и ветеринарен контрол;
- Частните стопани, отглеждащи птици в личен двор, да не пускат домашните
птици извън двора, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви
прелетни птици, да не докосват заболели или умрели птици с голи ръце, а само с
предпазни средства и други мерки;
-Ловци, дивечовъдни, биолози, еколози и други да спазват правила за лична
хигиена при контакт с умрели птици и други;
- Мерките да се доведат до знанието на кметовете на общини, а чрез тях до
кметовете на кметства и кметски наместници, за изпълнение;
- При съмнение за заболели птици незабавно трябва да се вземат проби за
изследване;
- Незабавно да се свикат общинските комисии за борба с епизоотичните
ситуации;
- Да се засили контрола върху транспортните средства, превозващи птици.
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