משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה
תאריך :כ"ג אדר א ,תשע"ט
 28פברואר2019 ,
אל :רופאי בקר ,צאן וחזירים.
הנדון :מחלת הפה והטלפיים בטמרה ,הודעה מס'  – 2אירוע חדש
 .1בתאריך  26/02/19הגיעה הודעה בדבר חשד למחלת הפה והטלפיים בעדר בקר
לבשר בטמרה .דגימות הועברו למכון הווטרינרי והיום ,ה 27/02/19 -אומת החשד
בבדיקות  PCRוצמיחה של הווירוס בתרבית תאים.
 .2אזור התפרצות ברדיוס  10ק"מ מסביב למוקד שהוגדר באירוע הקודם הוא אזור
ההתפרצות הנוכחית .הספירה לאחור הופסקה .מצ"ב תצלום אוויר של אזור ההסגר,
כולל רשימת הישובים עם משקי בעלי חיים בתחום הההסגר.
 .3הגבלות:
א .משקים באיזור ההתפרצות ,למעט המוקד:





העברת בעלי חיים לגידול תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית גליל-
מערבי בלבד ,בהתאם לתנאים המוגדרים בנספח .1
העברה לשחיטה תתבצע באישור מנהל ל.ו גליל-מערבי בלבד ,בהתאם
לתנאים המוגדרים בנספח .2
מיכליות המובילות חלב ,מזון לבעלי חיים ורכבי נותני השירות השונים
באיזור ההתפרצות מחוייבים לעבור חיטוי ביציאה מהמשקים.
חל איסור על יצוא חלב ומוצריו שמקורם במשקים באיזור ההתפרצות.

ב .משק המוקד:
 העברת בעלי חיים לגידול תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית גליל-
מערבי בלבד ,בהתאם לתנאים המוגדרים בנספח .1
 העברה לשחיטה תתבצע באישור מנהל ל.ו גליל-מערבי בלבד ,בהתאם
לתנאים המוגדרים בנספח .2
 מיכליות המובילות חלב ,מזון לבעלי חיים ורכבי נותני השירות השונים למשק
המוקד חייבים לעבור חטוי ביציאה מהמשק.
 איסור מוחלט על הוצאת זבל ורפד עד שלושה שבועות מהעלמות הסימנים
הקליניים.


טיפול בפגרים – בהתאם להוראה  03-01-12פרק ( 9סילוק בהמות שמתו
בהיותן בעדר נגוע):
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מתה בהמה (בקר ,צאן או חזיר) יש לדאוג לחיסולה בדרך שלא
)1
תגרום להפצת המחלה.
יש לחפור בור בעומק של כ 2 -מטר בקרבת המשק ,לקבור בו את
)2
הגופה ולכסות באדמה עד גובה פני הקרקע.
עבור ראשי צאן או בני בקר יספיק בור בעומק  1.5מטרים.
)3
 .4הנחיות ללשכות ווטרינריות:
 כל הלשכות למעט גליל-מערבי:
 כל הלשכות ,למעט לשכת גליל-מערבי ,ינפקו היתרי העברה בין מגדלים
שבשטח השיפוט של לשכתם.
 היתרי העברה בין הלשכות ,למעט לשכת גליל-מערבי ,יופקו באישור מנהל
הלשכה הרלבנטית בלבד.
 תוקף היתרי ההעברה יוגבל ל 24 -שעות בלב .יש להקפיד על רישום מדויק
של פרטי המוביל והמתייצב ,ולזהותו על פי תעודת זהות.


לשכת גליל-מערבי:
 חיסון משק המוקד.
 כל הבקר שבאזור הנגוע אשר חוסן לפני  6חודשים ויותר ,יחוסן מיידית;
בקר מגיל  2עד  18חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ולפני יותר
מחודש ,יחוסן שוב.
 הצאן באזור הנגוע שחוסן לפני חצי שנה ויותר ,יחוסן מיידית; צאן מגיל
חודשיים ועד  18חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ולפני יותר מחודש,
יחוסן שוב.

 .5הנחיות ליחידת הפיצו"ח:
 אכיפת הסגר באזור ההתפרצות ובמשק המוקד ,בישובים ובדרכים; מניעת כניסת



זרים.
הגברת הפיקוח בכבישי המדינה.
הנחיות נוספות תינתנה בהתאם לצורך.

 .6אנא זכרו – מקרי מוות פתאומיים בשגר עלולים להיות הביטוי הקליני היחיד לפה
וטלפיים ,גם בעדרים מחוסנים .בכל מקרה של חשד למחלת הפה והטלפיים או תמותה
חריגה בעדר יש לפנות ללשכה הווטרינרית הקרובה .דיגום ומשלוח הדגימות בחשד
למחלת הפה והטלפיים יעשה על ידי עובדי השירותים הווטרינריים בשדה.
 .7להזכירכם ,מחלת הפה והטלפיים לא פוגעת בבני אדם ,אך יכולה להיות מועברת על
ידי בני אדם .לכן רצוי להמנע מהגעה לא נחוצה לרפתות ודירים.
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לידיעתכם,

ב ב ר כ ה,

ד"ר אבי וסרמן
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה (בפועל)
העתקים:
רשימת תפוצה.
מחלת-הפה-והטלפיים-בטמרה-הודעה-שנייה-אירוע-חדש/27-2-19-פה-וטלפייםD/יפה

השירותים הווטרינריים בשדה
טל 03 – 9681614 :.פקס03 – 9681746 :.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה
נספח  – 1תנאים להעברת בעלי חיים לגידול מאזור ההתפרצות ואליו:
א .עד הגדרה סופית של הזן אסורת הכנסת או הוצאת בקר מאזור ההתפרצות.
ב .זמני המתנה להעברת בעלי-חיים לגידול מהאזורים השונים יקבעו בהתאם לתמונת
המצב האפידמיולוגית.
ג .הנחיות נוספות בהמשך.
נספח  – 2תנאים להעברת בעלי חיים לשחיטה מאזור ההתפרצות:
א .יש להמנע מהוצאת בעלי חיים עד התבהרות התמונה האפידמיולוגית.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

בכל מקרה שמתחייבת הוצאה לשחיטה ממשקים חופשיים קלינית ממחלת הפו"ט בהם
בעלי החיים מחוסנים חיסון מלא כנגד המחלה( .נספח מס' .)3
בעלי החיים חייבים באישור קליני המעיד על חופשיותם מסימני מחלה .האישור יינתן
על ידי הרופא הווטרינר המטפל למנהל הלשכה הווטרינרית הרלוונטית .תוקף האישור
הוא ל 24 -שעות בלבד.
מנהל הלשכה יאשר העברת בעלי החיים לשחיטה בבתי המטבחיים על פי הנחיית הרופא
הווטרינר הראשי לבתי מטבחיים.
בקשות חריגות תוגשנה בכתב למנהל השו"ט בשדה.
רכב היוצא ממשק שבאזור ההסגר ,יחוטא על פי הוראות והנחיות מנהל הלשכה.

ז .באחריות רופ אי בתי הנחירה ובתי המטבחיים לוודא כי לאחר פריקת בעלי החיים
במקום ,ינוקה ויחוטא רכב ההובלה ממנו הם הורדו.
ח .מנהל בית המטבחיים יאשר שחיטות בעלי החיים למנהל הלשכה הרלוונטית ולרופא
הראשי לבתי המטבחיים.
ט .כל האישורים שניתנו להעברת בעלי החיים לפני ההכרזה  -מבוטלים.
י .זמן המתנה להעברה לבית מטבחיים בין האזורים השונים יקבע בהתאם לתמונת
המצב האפידמיולוגית.

נספח  – 3הגדרת חיסון מלא בעת אירוע מחלת הפה והטלפיים:
 .1בקר וצאן יחוסנו  2פעמים לפחות ,לאחרונה לפני חצי שנה לכל היותר ו 10 -ימים לכל
הפחות ,טרם כניסתם לאזור ההתפרצות ולאזורים השונים (נספחים  1ו.)2-
 .2כאשר מדובר בבעלי חיים צעירים ,שנולדו לאימהות לא מחוסנות ,יינתן החיסון הראשון
בגיל של  7 – 1ימים; בבעלי חיים שנולדו לאימהות מחוסנות ,יינתן החיסון הראשון בגיל
של חודשיים ,החיסון השני יינתן בהפרש של  3 – 1חודשים מהחיסון הראשון.
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