دلٌل إجراءات التعامل الواجب اتباعها فً حال ظهور بإر مرضٌة

مرض جدري الضؤن والماعز
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دلٌل إجراءات التعامل مع بإر مرضٌة لمرض
جدري الضؤن والماعز
المقدمة
تمثل فاعلٌة وسرعة إجراءات التعامل مع البإر المرضٌة فً حال ظهور مرض وبائً بالدولة أو بمنطقة محددة أهمٌة قصوى
فً السٌطرة على االمراض الحٌوانٌة وتقلٌل اثارها السلبٌة على الصحة العامة والصحة الحٌوانٌة حفاظا على الثروة الحٌوانٌة
ولتقلٌل الخسائر االقتصادٌة واالجتماعٌة لهذه االوبئة  ،كما أن هذه األمراض لدٌها القدرة على التفشً بسرعة كبٌرة وٌمكن
أن تمتد الى أكثر من إمارة فً ال دولة بفترة قصٌرة وهذا ٌتطلب تنسٌق وتوحٌد االجراءات بٌن السلطات االتحادٌة والمحلٌة
الحتواء ومكافحة والقضاء على المرض.
ومن أهم أسباب عوامل نجاح ادارة مكافحة البإر المرضٌة هو وجود نظام فعال لإلخطار واالنذار المبكر  ،والقدرة على
تحدٌد مسبب المرض فً أسرع وقت ممكن مع ارساء بنٌة تحتٌة قادرة على االستجابة السرٌعة للتحكم فً تفشً المرض
والقضاء علٌه فً اسرع وقت ممكن .
وبالتالً ،فإن التخلص من األمراض الوبائٌة (شدٌدة العدوى) مرتبط بمستوى التحضٌر المسبق لالستجابة فً حال ظهور
مرض وبائً فً منطقة خالٌة منه وكذلك بسرعة وكٌفٌة التدخل عند االشتباه بالمرض.
مرض جدري الضؤن والماعز هو مرض ساري له اهمٌة اقتصادٌة وٌإثر على التجارة الدولٌة  ،وهو احد االمراض الحٌوانٌة
الواجب االبالغ عنها للمنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة  ،وهو اٌضا احد االمراض الواجب التبلٌػ عنها لوزارة البٌئة والمٌاه
بموجب القانون االتحادي رقم (  ) 8لسنة  3102بشؤن قانون الوقاٌة من االمراض الحٌوانٌة والصحة الحٌوانٌة .
تشمل االستجابة للمرض إجراءات ٌتعٌن اتخاذها على مستوى الخدمات البٌطرٌة المحلٌة وعلى مستوى المزارع .هذه
االجراءات تتطلب تنسٌقا بٌن القطاعٌن الخاص والعام وبٌن السلطات المحلٌة والسلطات االتحادٌة لضمان وصول المعلومة
الهامة إلى مستوى القٌادة التخاذ القرار المناسب.
ترتكز االجراءات على خطة واضحة المعالم للسٌطرة على اوبئة المرض وصوال لمكافحة المرض على مستوى الدولة
واعالن حالة خلو الدولة من المرض طبقا لمعاٌٌر المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة .

اجراءات التعامل مع حاالت مرض جدري الضؤن والماعز

 .1التعارٌف :
االمراض الواجب
االبالغ عنها

هي قائمة االمراض الحيوانية الواجب االببغ عنهبا بموجب القبانو االتحباي رقب ( ) 8
لسنة (  ) 1023بشأ الوقاية م االمراض الحيوانية المعيية والوبائية ومكافحتها وعبييها
 38مرض .
الضبأ والمباع واحبي االمبراض الواجب

مرض جدري الضؤن
والماعز

مرض حيواني فيروسي شييي السبريا يصبي
االبغ عنها .

المنشآت

أ مكببا تحببتو أو تحتجب أو تسببتولي أو تربببأ أو تببأب أو تعببال أو تنقببف فيببح الحيوانببا
وتشمف مؤسسا البحث العلمي والسو والطائرا والشاحنا ووسائف النقف األخرى.

الطبيب البيطري

الشخص الحاصف علأ ترخيص بم اولة المهنة م الو ارة.
البيطر الأ يعمف ليى الو ارة أو السلطة المختصة.

الطبيب البيطري
الحكومي

الطبي

المرض

مرض جير الضأ والماع

صاحب الحيوان

مالك الحيوا أو حائ ه أو حارسح أو المتولي مغح تح ورعايتح.

 .2السند القانونً :
جمٌع إجراءات التعامل مع البإر المرضٌة من حجر الحٌوانات المصابة وقٌد حركة الحٌوانات والتخلص الصحً من
الحٌوانات المصابة وجثث الحٌوانات النافقة واجراءات التعقٌم والتطهٌر والتحصٌن مؽطٌة بالتشرٌعات التالٌة :
-

القانون االتحادي رقم (  ) 8لسنة  3102بشان الوقاٌة من االمراض الحٌوانٌة المعدٌة والوبائٌة ومكافحتها.
قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 32لسنة  3102بشؤن الالئحة التنفٌذٌة للقانون االتحادي رقم (  ) 8لسنة  3102بشؤن
الوقاٌة من االمراض المعدٌة والوبائٌة ومكافحتها.

 .3تعرٌف الحالة :
الحالة المشتبه بها
Suspected case

تعتبر الحالة مشتبه بها بمرض جدري الضأن والماعز في الحاالت التالية :
-

ظهور العالمات المرضية المميزة المرض على الضأن والماعز .

-

نتائج فحص مصلي غير حاسمة او ايجابية دون وجود اعراض مرضية في حيوانات

غير محصنة.
الحالة شبه المؤكدة
Presumptive positive
case
)( Probable case

الحالة المشتبه بها تعبر حالة شبه مؤكدة في الحاالت التالية :
-

ظهور العالمات المرضية المميزة للمرض مترافقة مع الصورة الوبائية للمرض ( نسبة
انتشار ونفوق في القطيع تدل على المرض) ووجود رابط وبائي مع مصدر عدوى

معروف بالمرض (ادخال حيوانات من قطعان مصابة  ،تشخيص المرض في المزارع
المجاورة )
-

العالمات المرضية مترافقة مع تشخيص االجسام المناعية المضادة في حيوانات غير
محصنة .

الحالة المؤكدة
Confirmed case

يتم اعتبار الحالة ايجابية عند عزل او تشخيص الفيروس في عينات مرضية اخذت من
الحيوانات المريضة .

 .4التبلٌػ عن المرض :


التبلٌػ عن المرض الزامً بموجب القانون االتحادي رقم (  ) 8لسنة  3102بشان الوقاٌة من االمراض الحٌوانٌة
المعدٌة والوبائٌة ومكافحتها والئحته التنفٌذٌة .



التبلٌػ واجب على صاحب الحٌوان والطبٌب البٌطري المشرؾ على الحٌوان المرٌض  ،حٌث ٌتم تبلٌػ الطبٌب
البٌطري الحكومً .



ٌقوم الطبٌب البٌطري الحكومً بعد زٌارة المنشؤة والتؤكد من البالغ بتعبئة استمارة االبالغ ( ملحق  ) 0ورفعها
لرئٌسه المباشر .
ٌقوم رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة فً المناطق او فً السلطات المحلٌة برفع استمارة االبالغ الى الوزارة خالل 32
ساعة .
ٌقوم االطباء البٌطرٌون العاملون فً المقاصب او اسواق بٌع الحٌوانات باإلبالغ عن المرض من خالل البلدٌات
للطبٌب البٌطري الحكومً االقرب الى مكان وجود المقصب او السوق.



ٌقوم االطباء البٌطرٌون العاملون فً المحاجر باإلبالغ عن المرض من خالل مدراء المناطق التً تتبع لها المحاجر.




 .5مرحلة إدارة تلقً االبالغ :
على الطبٌب البٌطري الحكومً عند تلقٌه اخطار باإلبالغ عن المرض اتخاذ ما ٌلً :
.1.2



أخذ البٌانات التالٌة :
بٌانات الشخص المبلػ وعنوانه وعنوان المنشؤة المصابة او المشتبه بها.
الطرٌق الواجب اتباعه للوصول إلى المكان.



.5.2

اسم الطبٌب البٌطري الذي ٌتابع القطٌع ( اسم الطبٌب البٌطري المشرؾ على المنشؤة او الذي قام بالتعامل مع
الحالة ).
األعراض المرضٌة وتارٌخ بداٌتها ،أعداد وفصائل الحٌوانات فً الحٌازة.
االرشادات التً ٌجب توجٌها الى المبلػ عن المرض:

 فً حالة قٌام صاحب الحٌوان باإلبالغ :
-

حجر الحٌوانات فً المنشؤة المشتبه بها وتقٌٌد حركتها.
عزل الحٌوانات المرٌضة عن الحٌوانات التً تظهر سلٌمة داخل المنشؤة .
منع الدخول إلى المزرعة والخروج منها ( األشخاص والمعدات والعربات وكل المنتجات والمخلفات
الحٌوانٌة) .
عدم التصرؾ بالحٌوانات النافقة وحماٌتها من الحٌوانات المفترسة.

 فً حال قام طبٌب بٌطري باإلبالغ
-

البقاء فً نفس المكان وجمع المعلومات الوبائٌة المهمة .
اخطار المربً بإجراءات الحجر وتقٌٌد الحركة.
انتظار تعلٌمات السلطة المختصة.

 فً حال قام مختبر بٌطري باإلبالغ




تجمٌع المعلومات الخاصة بظروؾ أخذ وقبول العٌنات.
ارسال نتٌجة االختبار مع التؤكد من اعطاء اسم المرسل وعنوانه .
انتظار تعلٌمات المسإول عن الصحة الحٌوانٌة.

.5.3


القٌام باإلجراءات التالٌة:
اعالم المسإول المباشر عن الصحة الحٌوانٌة ( رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة بالنسبة لالطباء العاملٌن فً
الوزارة ).
تفقد المعدات الالزمة للقٌام بزٌارة المنشؤة المشتبه بها (أدوات أخذ العٌنات  ،المالبس الخاصة  ،مطهرات)...

.5.4

تحدٌد المنشآت ذات الصلة :
من خالل قاعدة البٌانات ٌقوم قسم الصحة الحٌوانٌة بالمنطقة بتحدٌد قائمة للمنشآت التً ٌمثل تعاملها مع المنشؤة
خطرا على الصحة الحٌوانٌة وتشمل بشكل خاص:
 العزب الموجودة حول البإرة المرضٌة ( خاصة العزب والمزارع الى لها حدود مشتركة مع المنشؤة
المصابة ).
 اسواق بٌع الحٌوانات .
 المقاصب الموجودة بالمنطقة الموبوءة.
 كل المتعاملٌن مع المنتجات والمخلفات الحٌوانٌة ذوي الصلة مع البإرة المرضٌة.



 .6مرحلة ادارة االشتباه بالمرض :
.6.1

التحضٌر لزٌارة المنشؤة المشتبه بها
قبل التوجه إلى البإرة المرضٌة ٌجب:
 االتصال بالطبٌب البٌطري المشرؾ على المنشؤة لضمان تواجده عند الزٌارة ،وفً حال تواجده فً
المنشؤة ٌقوم بتطبٌق االجراءات الصحٌة الواجب اتخاذها (مرفق عدد  )2وتعبئة نموذج التحقٌق فً
الحدث (مرفق عدد )2أو إعداد تقرٌر حول ظهور المرض  ،وٌمكن ارسال نسخة من االجراءات
المطلوب القٌام بها قبل وصول الطبٌب البٌطري الحكومً (مرفق عدد . )2
 مخاطبة المربً إلعالمه بالزٌارة ( ٌمكن ارساله نسخة من االجراءات الواجب اتخاذها فً انتظار وصول
الطبٌب البٌطري (مرفق عدد )2
 تحضٌر سٌارتٌن األولى الصطحاب الطبٌب البٌطري الحكومً المكلؾ بالتحقٌق فً الحدث والثانٌة لرفع
العٌنات من العزبة واٌصالها إلى المختبر.
 التؤكد من اصطحاب كل المستلزمات الالزمة ألخذ العٌنات ولتطبٌق اجراءات األمن الحٌوي خالل
الزٌارة (مرفق عدد.) 3
 احضار نموذج للتحقٌق فً الحدث (مرفق عدد )investigation( )2ونموذج طلب فحص عٌنات.

.6.2

التوجه الى مكان البإرة المرضٌة
 الدخول إلى المزرعة مع أخذ اجراءات األمن الحٌوي (مرفق عدد ) 2واٌقاؾ السٌارة عند الباب الخارجً.
 مقابلة المربً وأخذ المعلومات الخاصة بالقطٌع والمرض وظروؾ ظهوره وتسلٌمه نسخة من االجراءات
الواجب تطبٌقها (مرفق عدد .)2
 فحص الحٌوانات المرٌضة مع أخذ االحتٌاطات الالزمة لعدم تفشً المرض (ٌتم فحص الحٌوانات
المرٌضة وتشرٌح الجثث بعٌدا عن حظائر التربٌة ).
 تسجٌل كل المالحظات.
 جمع العٌنات الالزمة مع االخذ باالحتٌاطات الالزمة مع مراعاة ما وردفً المادة رقم ( ) 2من الالئحة
التنفٌذٌة لقانون االتحادي رقم  8لسنة ِ 3102بشؤن الوقاٌة من االمراض الحٌوانٌة المعدٌة والوبائٌة
ومكافحتها (الحفاظ على عدم تلوثها  ،الترقٌم  ،التؽلٌؾ ،تمٌٌز العٌنات ،تعبئة نموذج فحص عٌنات  ،حفظ
العٌنات ) .

.6.3



القٌام باستقصاء وبائً بهدف معرفة :
الحٌازات المشتبه أن تكون مصدر االصابة ( مصدر الحٌوانات او منتجاتها التً تم اضافتها للحٌازة خالل مدة
فترة ٌ 30وم السابقة لظهور عالمات المرض  ،ظهور المرض فً الحٌازات المجاورة ) .
الحٌازات التً من الممكن أن تكون قد أصٌبت جراء تنقل الحٌوانات واألشخاص والمعدات والعربات قبل
ظهور أعراض المرض .



معرفة وجهة المنتجات والمخلفات الحٌوانٌة للعزبة التً تمت خالل فترة الثالثة أسابٌع السابقة لظهور اول
اصابة .

.6.4





إجراءات انتهاء الزٌارة :
اعالم المسإول المباشر عن المزرعة بنتٌجة الزٌارة ( من المستحسن استعمال هاتؾ المربً ).
نزع المالبس الوقائٌة وتطهٌرها.
تطهٌر االحذٌة وعجالت السٌارات التً دخلت إلى المنشؤة.
نقل العٌنات ونموذج طلب الفحص إلى المختبر بالسٌارة التً بقٌت خارج المزرعة.

.6.5

االجراءات خالل فترة انتظار تؤكٌد االصابة مخبرٌا :



ٌقوم رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة فً المنطقة التً تتبع لها المنشؤة المشتبه بها بتشكٌل فرٌق ٌكلؾ بما ٌلً:
.0
.3
.2
.2
.2
.6
.7

.6.6


حصر الحٌازات حول المنشؤة المشتبه بها والتً ٌتواجد بها ضؤن وماعز وعلى مسافة دائرة نصؾ قطرها
 2و  01كم .
تحدٌد منطقة المراقبة (2كلم) ومنطقة الحماٌة ( 01كلم).
وضع الحٌازات المشتبه بها والمجاورة لها والمنشآت التً لها اتصال بالمنشؤة المشتبه فٌها تحت المراقبة.
تقٌٌد حركة الضؤن والماعز فً منطقة المراقبة.
منع تجمع الحٌوانات فً المنطقة .
وضع قائمة بالمنشآت التً لها عالقة بالمنشؤة المشتبه بها
رفع المعلومات إلى الوزارة والسلطة المختصة.

االجراءات فً حال عدم تؤكٌد المرض
ٌتم رفع كل االجراءات التً تم أخذها سابقا.

 .7مرحلة تؤكٌد االصابة


فً حال ان المإشرات تدل على ان الحالة شبه مإكدة ( حسب تعرٌؾ الحالة المعتمد ) ٌتم وبعد التشاور مع
ادارة الصحة والتنمٌة الحٌوانٌة بالوزارة أخذ االجراءات العاجلة مثل ( التخلص من الضؤن والماعز المصابة ،
التخلص الصحً من جثث الحٌوانات النافقة ومتعلقاتها  ،تطبٌق اجراءات التنظٌؾ والتطهٌر والتعقٌم  ،مكافحة
الحشرات ).



فً حال تؤكٌد االصابة مختبرٌا ٌتم اتخاذ االجراءات التالٌة بشكل عاجل :

 االجراءات فً المنشؤة المصابة :
 .0أعالم السلطات المختصة باستمارة تؤكٌد المرض .
 .3حجر المنشؤة المصابة  ،ومنع دخول وخروج الحٌوانات من والى المنشؤة .

 .2عزل الحٌوان المرٌضة عن الحٌوانات التً تظهر سلٌمة فً حظائر واماكن تؽذٌة ورعاٌة منفصلة تمهٌدا
لتطبٌق اجراءات التخلص منها .
 .2التخلص الرحٌم من الحٌوانات المصابة.
 .2تحصٌن الحٌوانات المخالطة للحٌوانات المصابة ( التً ال ٌظهر علٌها عالمات المرض ) .
 .6التخلص الصحً من مخلفات جثث الحٌوانات النافقة ومن مخلفاتها ومن الفرشة والروث واالؼذٌة الملوثة
واي مخلفات اخرى كانت بتماس مع الحٌوانات المصابة بطرٌقة تضمن عدم انتقال المرض .
ٌ .7تم معالجة او اتالؾ منتجات الصوؾ والشعر والجلد المنتجة فً المنشؤة المصابة خالل فترة ٌ 30وم
السابقة لظهور االصابة .
 .8تطبٌق اجراءات التنظٌؾ والتعقٌم والتطهٌر فً اماكن التربٌة والمعدات والتجهٌزات وجمٌع مرافق المنشؤة
التً تلوثت بإفرازات الحٌوانات المصابة .
 .9مكافحة الطفلٌات الخارجٌة فً المزرعة
 .01الحرص على ان ٌقوم العمال بتطبٌق اجراءات االمن الحٌوي  ،وكذلك الحرص ان ٌقوم كل شخص
بمؽادرة المنشؤة بتطبٌق اجراءات االمن الحٌوي تعقٌم وتطهٌر لألحذٌة و تؽٌر المالبس .
 .00التحكم فً حركة دخول وخروج المركبات والزوار الى اقل حد ممكن
 .03ؼسل وتطهٌر عجالت السٌارات التً تخرج من المنشؤة
ٌ .02ستمر تطبٌق اجراءات الحجر على المنشؤة المصابة لمدة ٌ 22وم ومن تارٌخ التخلص من اخر حٌوان
مصاب وتطبٌق اجراءات التعقٌم والتطهٌر.
 الحٌازات المجاورة والمشتبه بها :
.0

.3

.2

.2

ٌتم فرض منطقة مراقبة على حول المنشاة المصابة بمسافة دائرة نصؾ قطرها على االقل  2كم وٌتم التركٌز
على الحٌازات والمزارع الضؤن والماعز المالصقة للمنشؤة المصابة وكذلك الحٌازات التً انتقلت لها حٌوانات
او منتجاتها ( خاصة الصوؾ والشعر والجلد ) من المزرعة المصابة خالل فترة ٌ 30وم السابقة لظهور
المرض .
ٌتم تقٌد حركة الحٌوانات من الحٌازات فً منطقة المراقبة لمدة ٌ 30وم  ،تخضع خالل هذه الفترة حٌوانات
الضؤن والماعز المتواجدة المنطقة للفحص الظاهري  ،وٌكون هذا الفحص للحٌازات المالصقة للمنشؤة
المصابة او الحٌازات التً نقل لها حٌوانات او منتجاتها من المنشؤة المصابة بشكل ٌومً خالل اول اسبوعٌن ،
الحٌازات االخرى تخضع للفحص مرة واحدة أسبوعا لمدة  2اسابٌع على االقل .
ٌتم تحدٌد منطقة حماٌة بمساحة دائرة نصؾ قطرها حولً  01كم حول المنشؤة المصابة (ٌتم تحدٌدها حسب
الطبٌعة الجؽرافٌة للمنطقة وتبعا لكثافة تواجد قطعان الضؤن والماعز فً المنطقة ) وتعتبر منطقة الحماٌة هً
منطقة اصابة مإقتا .
ٌتم تحصٌن جمٌع قطعان الضؤن والماعز فً منطقة الحماٌة.

 .8ادارة العملٌات


ٌتم تشكٌل لجنة إلدارة السٌطرة على البإرة المرضٌة ٌرأسها رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة فً المنطقة تقوم
بتحدٌد االجراءات الواجب اتخاذها وتوزٌع المهام.



تجتمع اللجنة وتقوم بإعالم المعنٌٌن ادناه بتنفٌذ خطة للسٌطرة على البإرة المرضٌة :
 المدٌر العام للبلدٌة حٌث موقع الحدث المربً صاحب العزبة الموبوءة . الطبٌب البٌطري الذي ٌتابع العزبة واعالمه باإلجراءات الواجب اتباعها . المختبر او المختبرات البٌطرٌة. أقسام الصحة الحٌوانٌة بالمناطق المجاورة. المربون المجاورون أو ممثلٌهم لمزٌد من الٌقظة ومراقبة حٌواناتهم عن كثب واالعالن عن أيتؽٌرات فً تصرفات الحٌوانات وأي تسجٌل لحاالت النفوق أو وجود أعراض تشبه أعراض
المرض.
 كل العاملٌن فً عملٌات تطهٌر القطٌع (ذبح الحٌوانات ،التخلص من الحٌوانات النافقة ،تطهٌرالمنشؤة)...
 منشآت الصناعات الؽذائٌة (المقاصب ،مصانع الحلٌب)... كل المنشآت ذات الصلة والقرٌبة من البإرة المرضٌة (نقل الحٌوانات ومنتجاتها ومخلفاتها ،أماكنتجمٌع الحٌوانات ،مراكز التلقٌح االصطناعً.)...

 .11تحدٌد المناطق وتوزٌع المهام
ٌتم تنظٌم اجتماع للجنة ادارة السٌطرة على البإرة المرضٌة للنظر فً الترتٌبات الواجب اتباعها الحتواء
والتخلص من مسبب المرض .تنظر اللجنة خاصة فً:
 تحدٌد مناطق المراقبة ومناطق الحماٌة مع االخذ االعتبار العوامل عند تحدٌد المناطق التالٌة :
-

ان ال تقل المساحة حول البإرة المرضٌة عن دائرة نصؾ قطرها  3كم كمنطقة مراقبة و 20كم
كمنطقة حماٌة .

-

الحدود الجؽرافٌة الطبٌعٌة.
سهولة المراقبة (الطرقات الرئٌسٌة).
ٌتم اشراك وزارة الداخلٌة عند الحاجة .



التؤكد من قائمة المزارع ،مختلؾ المتدخلٌن فً المنظومة ومنشآت الشحن بالمنطقة مع توزٌعهم الجؽرافً.



تنظٌم عملٌة الحواجز الصحٌة مع الهٌئات المختصة ( ؼلق الطرقات ،تحوٌل وتنظٌم حركة المرور من
طرؾ الشرطة و التجهٌز ،وضع أحواض لؽمس عجالت السٌارات من طرؾ التجهٌز والحماٌة الوطنٌة).



توزٌع المهام بٌن مختلؾ المتدخلٌن وخاصة  :ذبح الحٌوانات ،نقل الجثث والحٌوانات المذبوحة ،التخلص
اآلمن والرحٌم من الحٌوانات النافقة ،التنظٌؾ والتطهٌر.



تدوٌن حدود منطقة الحماٌة ومنطقة المراقبة فً محضر االجتماع واعالم كافة المتدخلٌن بالخارطة
الجؽرافٌة.

 .11التخلص اآلمن من الحٌوانات المصابة
طبقا للمادة  21من الفصل الرابع لقانون الصحة الحٌوانٌة وفً حالة اكتشاؾ منطقة موبوءة بمرض حٌوانً معدي او
وبائً بإمكان الوزارة أو السلطة المختصة أن تؤمر بالتخلص من الحٌوانات الذي ٌثبت إصابتها بالمرض.
فً حال التؤكد من اصابة منشؤة بالمرض ٌجب التخلص فورا من الحٌوانات المصابة بالذبح الرحٌم وٌشمل التخلص
الحٌوا نات المإكدة او شبة المإكدة اصابتها ( حسب تعرٌؾ الحالة المعتمد )  ،وٌتم حجر ومراقبة الحٌوانات المخالطة
لها لمدة ٌ 51وم.
تتم عملٌات الذبح تحت إشراؾ السلطات البٌطرٌة لضمان فعالٌتها وااللتزام بشروط الرفق بالحٌوان وسالمة
العاملٌن والسالمة العامة
 الجهات المنفذة
 oالنقل والتخلص من الحٌوانات النافقة:
تتكفل البلدٌة بالنقل والتخلص من الحٌوانات النافقة حسب الطرٌقة المنصوح بها ،أو تقوم بالتوكٌل
لشركات مختصة للقٌام بهذا العمل.
 oالطبٌب البٌطري الحكومً :
ٌقوم بحقن الحٌوانات فً حال اعدامها إذا استوجب األمر ذلك .كما ٌقوم بمتابعة تطبٌق اجراءات
األمن الحٌوي.
 oمختصون فً الذبح:
ٌتم ان لزم األمر االستعانة بعمال المقصب فً المنطقة .
 oمختص جٌولوجٌا ومٌاه:
اذا لم تكن هناك اماكن مخصصة من البلدٌة للتخلص من جثث الحٌوانات ٌ ،تم – عند الحاجة –
االستعانة بالمختصٌن لتحدٌد أماكن التخلص من الحٌوانات النافقة بصفة تضمن سالمة البٌئة والمحٌط.
 عملٌة الذبح
ٌجب أخذ االحتٌاطات التالٌة عند القٌام بعملٌة الذبح:
 oتذكٌر العمال بقواعد السالمة بالنسبة لألخطار الناجمة عن تقٌٌد حركة الحٌوانات ،استعمال مواد
التطهٌر السامة أو المسببة للتآكل ،أو فً حال استعمال مواد للقتل الرحٌم.
 oالتشدٌد على اجراءات األمن الحٌوي لتجنب انتشار الفٌروس
 oاحترام قواعد الرفق بالحٌوان وتجنب إصابته باألذى.
 oأخذ أرقام كل الحٌوانات التً تم التخلص منها.
 oرش الجثث والبناٌات وحظائر الحٌوانات بالمطهرات.
 oاخراج الحٌوانات قبل التٌبس.
 التخلص من الجثث والذبائح والمخلفات الحٌوانٌة
ٌ oجب أن تتم عملٌة التخلص من الجثث فً أسرع وقت ممكن( خالل ال 15ساعة) مع تعطٌل المسبب
المرضً ووقؾ انتشاره انطالقا من الحٌوانات النافقة بفاعلٌة عالٌة ( اذا كان هناك تؤخٌر فً التخلص
من الجثث ٌجب رشها بمادة الفٌنول وٌتم تؽطٌتها بالقش ) .
ٌ oتم تنظٌم عملٌة التخلص من الجثث بطرٌقة تحفظ صحة العاملٌن وتمكٌنهم من أجهزة واقٌة ( مالبس
واقٌة ،قفازات ،أقنعة للوجه ،أجهزت تنفس و نظارات ).

ٌ oجب أن تؤخذ طرٌقة التخلص بعٌن االعتبار تؤثٌرها على البٌئة وٌحظر التخلص من الحٌوانات النافقة
أو المذبوحة أو أٌة أجزاء منها فً الطرق أو العراء.
ٌ oكون موقع التخلص سهل الوصول ،بعٌدا عن مجاري المٌاه أو الصرؾ الصحً أو البرك أو السدود
أو الودٌان أو المٌاه االقلٌمٌة للدولة أو المواقع المدنٌة الحساسة وأن ٌؤخذ بعٌن االعتبار اتجاه الرٌح
السائدة.
ٌ oجب أخذ االحتٌاطات الالزمة لعدم وصول الحٌوانات اآلكلة للجٌؾ و الحشرات الناقلة إلى الجثث.


طرق التخلص من الحٌوانات النافقة (ٌراعى ما ورد فً المادتٌن رقم  7و  8من الالئحة التنفٌذٌة
للقانون االتحادي رقم  8لسنة  2013بشؤن الوقاٌة من االمراض الحٌوانٌة المعدٌة والوبائٌة ومكافحتها
):
ٌجب اختٌ ار طرق تتناسب مع الظروؾ المحلٌة والطاقة المطلوبة وسرعة النتائج ،والشروط المطلوبة
لتعطٌل المسبب المرضً.
 oفً حال نقل الجثث خارج المزرعة:
ٌ جب استعمال عربات مخصصة للؽرض على أن تكون للوسٌلة حاوٌة عازلة ال تمكن من
تسرٌب السوائل و كل المساحات التً هً متالمسة مع الجثة تكون عازلة و قابلة للتنظٌؾ و
التطهٌر.
 تكون الجثث داخل العربة ؼٌر مرئٌة من المارة.
ٌ جهز السائق بالمالبس الوقائٌة ذات االستعمال لمرة واحدة  ،حذاء طوٌل وؼطاء رأس.
ٌ جب أن تؤمن الشاحنات الناقلة للحٌوانات النافقة عدم التسرب للسوائل و أن تكون سهلة
التنظٌؾ وأن تسلك طرٌقا ؼٌر متالمسة مع حضائر التربٌة و أن تتفادى المناطق السكنٌة.
 توفٌر اذن بحركة للسائق وٌدون علٌه وقت االنطالق.
 oفً حال دفن الجثث على عٌن المكان
ٌ جب أن تتم المصادقة على مكان الدفن بعد أخذ رأي المختصٌن.
ٌ جب أن ٌكون سطح األرض أفقً وال ٌزٌد انحداره عن .%7
 تكون األرض سهلة الحفر على عمق أكثر من  2.1متر.
 توفر آالت للحفر ونقل الجثث.
 توفٌر كمٌة من الجٌر تقدر بحوالً  %20من الوزن المدفون.
 سٌاج لمكان الدفن.

 .12التنظٌف والتطهٌر للبإرة


عملٌة التطهٌر:

تمثل عملٌة التنظٌؾ والتطهٌر أهم عملٌة للوصول إلى الوضع السلٌم بعد التخلص من الحٌوانات المرٌضة ،حٌث
أنه بعد التخلص من مصادر الفٌروس ٌجب التخلص من كل المواد الملوثة به.
ٌ oتم الشروع فً عملٌة التنظٌؾ والتطهٌر خالل  58ساعة التً تلً التخلص من الحٌوانات وٌتم
اختٌار المطهر المناسب والذي له فاعلٌة قوٌة ضد الفٌروس وؼٌر ضارة بالمحٌط.
ٌ oتم اختٌار المطهر حسب طبٌعة المحالت والمواد التً سٌتم تطهٌرها وحسب المنظؾ المذٌب للدهون
حتى نحافظ على فاعلٌته  ( ،مرفق ٌ 1تضمن المطهرات الفعالة للقضاء على فٌروس المرض ).
ٌ oجب التؤكد من أن الكمٌات المتوفر كافٌة لمختلؾ العملٌات.

 oخالل عملٌة التنظٌؾ ٌجب أخذ االحتٌاطات الالزمة حتى ال ٌتم نشر الفٌروس.


المعدات الالزمة للتنظٌف والتطهٌر:
o
o
o
o
o



منظؾ ٌمكن استخدامه بواسطة مضخة ضؽط
جهاز رش محمول
حوض لتحضٌر محلول المطهرات
بدالت وقائٌة للعمال
احتٌاجات االسعافات األولى

االحتٌاطات :
 oلباس واقً لمختلؾ المتدخلٌن
 oالتذكٌر باإلجراءات الوقائٌة لالستعماالت



التحضٌر لعملٌة التطهٌر :
o
o
o
o
o



التثبت من نقاط المٌاه.
وجود مٌاه نقٌة للؽسل فً حال مالمسة مواد سامة
السٌطرة على الحٌوانات السائبة اذا وجدت فً المنطقة (أداة عدوى).
فك كل األدوات التً ٌمكن فكها بما فً ذلك نظام التهوٌة.
حصر كل االماكن والمواد واالدوات الملوثة (أماكن تربٌة ،تجهٌزات ،معدات ،عربات ،أعالؾ،
فضالت الحٌوانات ،لباس ،نفاٌات سائلة)...

طرٌقة التنظٌف والتطهٌر
اخراج المواد الملوثة
 oرش أماكن التربٌة بالمطهر
 oؼمس الفرشة والروث وجمٌع المخلفات الحٌوانٌة بالمطهر.
 oرفع الفرشة والروث بعد  15ساعة وجمعها فً مكان محمً لتخمٌرها وإعادة رشها بالمطهر.
التنظٌؾ والتطهٌر
o
o
o

o

ؼمس مسطحات أماكن التربٌة بالماء ثم جرؾ بقٌة األوساخ الملتصقة.
اخراج معدات التربٌة وتنظٌفها وتطهٌرها.
ؼسل حظائر التربٌة باستعمال منظؾ لتسهٌل دخول الماء فً المواد العضوٌة المتبقٌة وامتصاص
المواد الدهنٌة الملتصقة بالتجهٌزاتٌ .جب ؼسل السقؾ أوال ثم الجوانب و األرضٌة مع ضرورة
البداٌة دائما باألماكن األكثر وسخا كما ٌجب حك األماكن التً تحتوي على ثقب.
رش المطهر على كامل المسطحات.

o
o
o
o
o
o

اخٌرا ٌتم الشطؾ بالماء مع أخذ االحتٌاط أن تكون نوعٌة الماء المستعملة خالٌة من الجراثٌم الضارة.
أخذ االحتٌاطات الالزمة حتى ال تلوث مٌاه الؽسٌل المحٌط وتساعد فً انتشار الفٌروس.
تطبٌق المطهر مرة ثانٌة
تنظٌؾ وتطهٌر كل التجهٌزات والمعدات وكل ما ثبت تلوثه بالفٌروس.
حرق كل ما ٌمكن حرقه مما تلوث بالفٌروس ( أقمشة ،لوح ،فرشات)...
تنظٌؾ العربات تحت ضؽط عالً ثم تطهٌرها بمطهر رؼوي.

التنظٌؾ والتطهٌر النهائً
ٌتم التطهٌر النهائً بعد  7أٌام ومن المستحسن استعمال محلول الجٌر مع اضافة  %0.8من الصودا
الكاوٌة (.)Caustic Soda
تفرٌػ الحظائر التً تم التخلص من الحٌوانات المصابة بها
ٌبدأ تفرٌػ الحظائر المصابة بعد عملٌة التطهٌر وٌمكن من إطالة فاعلٌة المطهر و خاصة بعد تجفٌؾ بٌت
التربٌة.
المدة الدنٌا للفراغ الصحً ٌجب أن ال تقل على ٌ 21وم قبل ادخال حٌوانات أخرى.
مراقبة عملٌات التطهٌر
تتم مراقبة تطبٌق عملٌات التطهٌر من الطبٌب البٌطري الصحً التابع للمنطقة وٌتكفل بتدوٌن كل
العملٌات.
 .13ادارة مناطق المراقبة والحماٌة
مراقبة القطعان الضؤن والماعز للمرض




ٌتم أوال التثبت من قائمة قطعان الضؤن والماعز وتوزٌعها الجؽرافً داخل منطقتً الحماٌة والمراقبة.
توزٌع القائمة على االطباء التابعٌن للمناطق المذكورة.
تبدأ عملٌة التحقٌق إبان التبلٌػ عن االشتباه بالمرض وٌشمل كل الحٌوانات الحساسة للمرض وكل المزارع
المجاورة او التً لها صلة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بمكان الحدث.
ٌقوم األطباء البٌطرٌون بالتثبت فً حالة القطعان بمنطقة الحماٌة مع تجنب الزٌارات داخل القطٌع قدر
االمكان.
ٌتم فحص سجالت التربٌة فً ما ٌخص :الصحة الحٌوانٌة (حٌوانات مرٌضة  ،نفوق ،إجهاضات،)...
العالمات السرٌرٌة ،المإشرات اإلنتاجٌة والتؽذٌة ،شراء وبٌع الحٌوانات ،زٌارات األشخاص من منشآت
حٌوانٌة وكل المعلومات ذات الصلة بالمرض.



فً حال وجود معلومات عن اشتباه االصابة ٌقوم فرٌق مكلؾ من رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة بزٌارة
القطٌع للتثبت مع أخذ كل اجراءات األمن الحٌوي الالزمة وأخذ عٌنات للتحلٌل.
فً حال وجود أعراض سرٌرٌة أو تشرٌحٌة خاصة بالمرض ٌتم أخذ االجراءات الالزمة والتخلص من
الحٌوانات التً ٌظهر علٌها اعراض  ،كما ٌتم القٌام بتحقٌق وبائً عن أسباب ادخال المرض.






متابعة الحركة داخل المناطق


حركة الحٌوانات
تمثل عملٌة التتبع أهم وأول عملٌة ٌجب القٌام بها من الخدمات البٌطرٌة .تتمثل العملٌة فً متابعة حركة
الحٌوانات من وإلى البإرة المرضٌة .هذا التتبع سٌمكن من الحد من انتشار الفٌروس والتقلٌص من تؤثٌره.
ٌشمل التتبع الحركة من البإرة المرضٌة لكل الحٌوانات (بما فٌها الؽٌر حساسة) ،المنتوجات الحٌوانٌة،
العربات والمعدات ،المحاصٌل والحبوب واألشخاص.
كما ٌجب أن ٌؤخذ التتبع كل طرق انتقال العدوى.



حركة األشخاص والعربات
o
o
o

o


توفٌر أحواض لؽمس األحذٌة فً مدخل أماكن التربٌة وخاصة بمنطقة الحماٌة.
توفٌر أحواض لؽمس عجالت العربات فً مدخل المنشؤة ،وعلى الطرقات فً مناطق العبور الحساسة
داخل منطقة الحماٌة.
مراقبة مركبات جمع ونقل الحٌوانات النافقة وخاصة :
 اإلذن بحركة
 تنظٌؾ وتطهٌر المركبة
 المسلك المتبع
التطهٌر المنهجً ( )systematicلعربات نقل المنتجات الحٌوانٌة وتؽذٌة الحٌوانات.

المخلفات الحٌوانٌة
 oمنطقة الحماٌة
حضر نثر الروث والفرشة والنفاٌات السائلة إال بترخٌص من قسم الصحة الحٌوانٌة.
 oمنطقة المراقبة
ٌحضر خروج الروث والفرشة والنفاٌات السائلة خارج المنطقة إال بترخٌص من قسم الصحة
الحٌوانٌة.

 .14التحصٌن


ٌتم تحصٌن كل قطعان الضؤن والماعز الموجودة فً المناطق المجاورة للبإرة المرضٌة وفً مساحة دائرة
نصؾ قطرها  10كم  .وٌتم مراقبة الحٌوانات المحصنة دورٌا للكشؾ عن عالمات المرض .

 .15إعالن الخلو من المرض


ٌتم االعالن عن خلو المزرعة من الوباء بعد ٌ 51وم من التخلص من الحٌوانات المصابة وتطبٌق
اجراءات التعقٌم والتطهٌر  ،فً حالة اعدام كامل القطٌع ٌتم اعالن الخلو بعد انتهاء فترة ٌ 12وم من
تفرٌػ المنشاة على أن ٌتم إعمار المزرعة مجددا تدرٌجٌا بؤعداد محدودة من الحٌوانات الحساسة للمرض
ومراقبة امكانٌة ظهور المرض فٌهاٌ .تم االعالن النهائً عن خلو المزرعة فً حال لم تظهر أٌة عالمات
على الحٌوانات الجدٌدةٌ .تم اعداد تقرٌر نهائً عن المرض (مرفق عدد .)6

ٌ تم االعالن عن خلو المنطقة من المرض بعد ستة اشهر من التخلص من الحٌوانات المصابة وٌستجٌب
االعالن خاصة إلى ما ٌلً:
 oلم ٌتم رصد أي حالة مرضٌة خالل الفترة الخاصة بكل اعالن.
 oلم ٌتم العثور على أي أدلة عن اصابة بفٌروس المرض .
 oتقدٌم أدلة موثقة عن مراقبة المرض واإلصابة بالفٌروس طبقا لمتطلبات الدستور الصحً للحٌوانات
البرٌة للمنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة.
 oاللقاح المستعمل ٌتوافق مع المعاٌٌر الواردة فً دلٌل الٌابسة.
 oوجود أدلة موثقة أن العملٌات السابقة والخاصة بمكافحة والقضاء على المرض منفذة بشكل صحٌح
وتحت اشراؾ قسم الصحة الحٌوانٌة بالمنطقة.
 oنظام لمنع دخول الفٌروس بما فً ذلك السٌطرة على حركة الحٌوانات العرضة لإلصابة داخل المنطقة
المقترحة.

1 مرفق

ًاستمـــارة اإلبــالغ عن مرض حٌــوانــ
Notifiable animal disease form
Name of disease and type of causative agent:

.)اسم المرض ونوع المسبب ( عند الضرورة

Date of suspicion :

: تارٌخ االشتباه

Date of confirmation

: تارٌخ تؤكٌد اإلصابة

Type of holding and it’s number

: نوع الحٌازة ورقمها

Region and location :

: المنطقة والموقع

Species & total number of animals or bird on premises:
Species & total number of susceptible animals or birds on premises :

Description of susceptible animals :

Species & total number of animals or birds clinically affected on premises :

Description of clinically affected animals (symptoms):
Are new animals were added to the holding :
Date :

:عدد وأنواع الحٌوانات والطٌور بالحٌازة

: عدد ونوع الحٌوانات أو الطٌور المشتبه بإصابتها

: وصف الحٌوانات المشتبه بإصابتها

: ً عدد ونوع الحٌوانات أو الطٌورالمصابة سرٌرٌا

:)وصف الحٌوانات المصابة سرٌرٌا ً (أعراض المرض
:هل تم إضافة حٌوانات جدٌدة للحٌازة
: تارٌخ االضافة

Species & number of animals that died on premises :
:أعداد وأنواع الحٌوانات النافقة بالمنشؤة
Number of carcasses destroyed :
Number & species of stock slaughtered :
Date of last vaccination against the disease:
Has the disease been reported in neighboring area :

Collected samples for lab. diagnosis :
Post- mortem findings:

: أعداد الحٌوانات أو الطٌور التً تم التخلص منها
: أعداد وأنواع الحٌوانات المذبوحة
: تارٌخ آخر تحصٌن ضد المرض
:هل تم رصد المرض بالمنطقة أو الحٌازات المجاورة
: هل تم جمع عٌنات للتحلٌل المختبري
: )الصفة التشرٌحٌة (إن وجدت
: إجراءات السٌطرة على المرض

Control measures :

Farm owner ( name - address ) :

Name & address of person making notification :

: اسم صاحب الحٌازة وعنوانه

: اسم وعنوان الشخص المبلػ

..................................................................................................... / د: أسم الطبٌب

مرفق 2

قائمة فً المستلزمات البٌطرٌة ألخذ العٌنات
 .1يالتظ يغرٓهكح جشاحٛح
 .2كًاياخ ٔجّ ؽثٙ
 .3غطاء سأط ؽثٙ
 .4كفٕف يطاؽٛح
 .5كفٕف تالعرٛكٛح ؽٕٚهح
 .6أَاتٛة ٔإتش عحة دو
 .7لطٍ ؽثٙ
 .8كحٕل %70
 .9يغحاخ
ٔ .10عؾ نُمم انفٛشٔط Viral Transport Medium
 .11يمض  /كًاشح
 .12حافظح السعال انؼُٛاخ يثشدج إنٗ انًخرثش
 .13أٔساق انثٛاَاخ
 .14يهظماخ ألسلى انؼُٛاخ أٔ لهى دائى انؼاليح

وزارة البٌئة والمٌاه
قطاع الشإون الزراعٌة والحٌوانٌة
ادارة الصحة والتنمٌة الحٌوانٌة

Ministry of Environment and Water
The Agricultural Affairs of animal and Plant Health
Animal Health and Development Dpt

................... :  المكتب/ المنطقة

Region /Office: …………………………………..

3 مرفق
*ًاســـتـمــارة االســتــقــصـــاء الــوبـائـ
Epidemiological Investigation form
Report type ( follow up or final )

Final

ًنهائ

Follow up

متابعة

Name of disease and causative
agent

) ً نهائ، نوع التقرٌر ( متابعة
اسم المرض والمسبب
تارٌخ ظهور الحاالت المرضٌة

Date of start of the even

اسم صاحب الحٌازة وعنوانه

Owner (name, address)

عنوان المزرعة واالحداثٌات الجؽرافٌة

Farm address and GPS

تؤكٌد اإلصابة

Confirmation of disease
(Laboratory’s name and diagnostic
tests)

) (اسم المختبر وطرٌقة التشخٌص

Clinical signs

االعراض الظاهرٌة

Post mortem finding

االعراض التشرٌحٌة
نوع وعدد العٌنات

Number and type of samples
Total number of animals and
species present

Affected animal species

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى
) )( ماعز
) ( حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة
Goats( ) Sheep( ) Cattle( ) Other (
)
Adult ( )
Young ( )

عدد الحٌوانات الكلً فً المنشؤة

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى
) )( ماعز
) ( حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة
Goats( ) Sheep( ) Cattle( ) Other (
)
Adult ( )
Young ( )

فصٌلة الحٌوانات المصابة

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى
)( ماعز )
حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة ( )
( Goats( ) Sheep( ) Cattle( ) Other
)
) ( Adult
) ( Young

Number of susceptible animals
before outbreak

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى
)( ماعز )
حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة ( )
( Goats( ) Sheep( ) Cattle( ) Other
عددالحٌواناتالقابلةلإلصابةعندانتهاءالمرض
)
) ( Adult
) ( Young

Number of susceptible animals at
the end of outbreak

عدد الحٌوانات القابلة لإلصابة قبل ظهور
البإرة المرضٌة

)( ماعز )

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى

حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة ( )
اعداد الحٌوانات النافقة ونوعها

( ) Cattle( ) Other

)

() Sheep

( Young

)( ماعز )

)

(Goats
)
( Adult

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى

حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة ( )
اعداد الحٌوانات المصابة والمإكدة

( ) Cattle( ) Other
)
( Young

)

)( ماعز )

() Sheep

)

( Adult

حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة ( )
اعداد الحٌوانات المرٌضة و الؽٌر مإكدة

)
هل تم ادخال حٌوانات جدٌدة للقطٌع قبل
ظهور المرض مباشرة ؟ حدد المصدر
والتارٌخ ؟

نعم

( Young
yes

المصدر والتارٌخ

Number of confirmed infected
animals

(Goats

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى

( ) Cattle( ) Other

Number and species of dead
animals

() Sheep

Number of suspected animals and
not confirmed

(Goats
)

)

( Adult

ال

No

… Source and date
....

Have any susceptible animals been
introduced directly before the onset
of the first clinical signs? Source
?and date

Species (
Is the disease appeared in the
neighborhood before?
Is the disease appeared before in
same farm?
Is the disease has spread to other
animal farms located near the
outbreak?
Description for infected animals
( Breed, age, sex, ID number )

 الYes

No

Is there is a possibility of contact
with wild animals?

)

)

نعم

( نوع الحٌوانات

 الYes

No

نعم

ال

No
No ) ال

Yesنعم

هل هناك امكانٌة االختالط بالحٌوانات
البرٌة ؟

هل ظهر المرض فً الجوار قبل اإلصابة؟
ًهل ظهر المرض فً المزرعة ف
الماضً؟
هل انتشر المرض إلى مزارع أخرى؟

( العددYes نعم

وصؾ الحٌوانات المصابة
)  الجنس الرقم،العمر، ( الساللة

No ال

Are the animals were vaccinated
against the disease? When?

Yesنعم
....... تارٌخ اخر تحصٌن

هل الحٌوانات كانت محصنة ضد المرض
؟ تارٌخ اخر تحصٌن؟

Date of last vaccination….
Measures that have been applied
in the farm

اإلجراءات التً تم تطبٌقها للسٌطرة على
المرض فً المزرعة

Measures applied around the
infected premises and number of
vaccinated animals -if done?

اإلجراءات التً تم تطبٌقها حول البإرة
المرضٌة وعدد الحٌوانات المحصنة – ان
. وجدت

Exit of animal /animal products to
other animal premises during or
directly before the first onset of
clinical signs on the infected
premises?
Dead animal disposal method
Suspected source of the
outbreak(s) or origin of infection

No

ال

Yes

نعم

................ : اذا نعم حدد
If yes, insert details………………………….

هل تم نقل حٌوانات او منتجاتها الى
مزارع اخرى اثناء وقبل ظهور اعراض
المرض مباشرة ؟

الطرٌقة التً تم اعتمادها للتخلص من
الحٌوانات النافقة
مصدر اإلصابة المحتمل

*هذه االستمارة لٌست بدٌال عن استمارة التبلٌػ عن االمراض  ،وٌتم تعبئتها عند انتهاء الوباء او استقرار الوضع الصحً او عند الحاجة لإلبالغ عن
معلومات جدٌدة ذات قٌمة وبائٌة اثناء المتابعة المستمرة للبإرة المرضٌة.
التارٌخ ........................................................... :
اسم الطبٌب...............................................................
التوقٌع.....................................................................

مرفق 4

اإلجراءاث الصحيت الىاجب إتباعها في المنشأة المصابت
 .1بالنسبت للزائرين
 ذٕفٛش يالتظ ٔأحزٚح نهضائشٔ ٍٚاشرشاؽ اسذذائٓا لثم انذخٕل إنٗ حظائش انرشتٛح.
 انرأكذ يٍ غًظ األحزٚح ف ٙانًطٓش لثم انذخٕل إنٗ أياكٍ انرشتٛح.
 ذٕفٛش لفاصاخ راخ االعرؼًال نًشج ٔاحذج ف ٙحال ياليغح انحٕٛاَاخ.
 ػُذ اَرٓاء انضٚاسج ٚجة جًغ ْزِ انًالتظ ٔاذالفٓا ف ٙحال كاَد راخ اعرؼًال نًشج ٔاحذج
أٔ ذطٓٛشْا ٔخضَٓا ف ٙحال كاَد نالعرؼًال انًركشس.
 .2بالنسبت للعمال
 انرأكذ يٍ َظافح انًالتظ.
 ذُظٛف ٔذطٓٛش األحزٚح تظفح دٔسٚح ٔخاطح:
 لثم انذخٕل ٔانخشٔج يٍ حظائش انرشتٛح.
 ػُذ انرُمم ت ٍٛانًُاؽك انخطشج ( حظائش انؼضل ) .
 تؼذ كم ياليغح حٕٛاٌ يشٚغ.
 ف ٙانًضاسع انكثٛشج ذخظٛض ػًال تكم يُطمح ٔانحشص ػهٗ انرمهٛم يٍ انرُمالخ تُٓٛا يغ
ايكاَٛح نثاط أنٕاٌ ثٛاب يًٛضج نكم يُطمح.
 .3بالنسبت للمشرفين على عدة حظائر واماكن تربيت .
 ػُذ صٚاسج حظائش يرؼذدج ٚجة اٌ ٚكٌٕ انرُمم يٍ انحظائش انُظٛفح إنٗ انحظائش انًهٕثح،
ٔيٍ حظائش انحٕٛاَاخ انظغٛشج إنٗ حظائش انحٕٛاَاخ انكثٛشج ٔيٍ حظائش انحٕٛاَاخ
انغهًٛح إنٗ حظائش انحٕٛاَاخ انًشٚؼح .
 تؼذ صٚاسج حظائش ظٓش فٓٛا يشع ٚجة ذغٛٛش انثٛاب ٔانحزاء.

 غغم انٛذٔ ٍٚغًظ انحزاء ف ٙيطٓش ٔذغٛٛش انًالتظ لثم انذخٕل ٔانخشٔج يٍ انًضسػح.
 .4مراقبت العرباث والتجهيزاث
ٚرى يشالثح حشكح انؼشتاخ ٔانرجٓٛضاخ انر ٙذذخم ٔذخشج يٍ ٔإنٗ انًُشأج كًا ٚرى يشالثح انرُمالخ داخم
انًُشأج ْ .زِ انؼشتاخ ٔانرجٓٛضاخ ًٚكٍ اٌ ذُشش فٛشٔط انًشع ف ٙحؼائش انرشتٛح ارا ذاليغد يغ تؼغ
انحٕٛاَاخ أٔ يُرجاذٓا.
 يشالثح انذخٕل إنٗ انًُشأج
 ذحذٚذ َمطح ٔحٛذج نهذخٕل ٔانخشٔج.
 فرح عجم خاص نحشكح انؼشتاخ.
 انرأكذ يٍ أٌ انؼشتاخ خانٛح يٍ انشٔز ٔانًٕاد انؼؼٕٚح ٔلذ ذى ذُظٛفٓا ٔذطٓٛشْا
لثم انذخٕلٔ ،ف ٙحال كاَد انؼشتاخ أٔ انرجٓٛضاخ ف ٙذاليظ يغ انحٕٛاَاخ ٚجة
أٌ ذكٌٕ ْزِ انؼًهٛح لثم ٔطٕنٓا.
 انرأكذ يٍ أٌ حٕع ذؼمٛى انؼجالخ ٚحرٕ٘ ػهٗ انًاء ٔانًطٓش تانُغة ٔانكًٛاخ
انًطهٕتح.
 ذُظٛف ٔذطٓٛش انؼشتاخ ٔانرجٓٛضاخ انخاطح تانًشكض كهًا صاسخ حظائش انرشتٛح
أخشٖ ،أعٕاق أٔ أ٘ يكاٌ آخش رٔ ٔػغ طح ٙغٛش يؼشٔف.
 يشالثح يغانك انحشكح داخم انًضسػح ٔانحشص ػهٗ أٌ ال ذرماؽغ يغ انًغانك انخاطح
تانحٕٛاَاخ .

مرفق رقم ( : ) 1
المطهرات الفعالة للقضاء على فٌروس جدري الضؤن والماعز

Phenol (2%) .
Sodium Dodecyl Sulphate.
Ether (20%),
Chloroform,
Formalin (1%),
)Sodium hypochlorite (2-3%
Iodine compounds
Virkon® 2%,
Quarternary Ammonium Compounds 0.5%











مخطط االستجابة لظهور بإرة مرضٌة لمرض جدري الضؤن والماعز
مرحلة تلقً البالغ

مرحلة االشتباه

إعالن خلو المنطقة
بعد سته شهر من
االصبابة

رفع الحجر عن
المنشؤة بعد ٌ 45وم
من اخر إصابة

مرحلة تؤكٌد الصابة

تطبٌق إجراءات
السٌطرة على
البإرة المرضٌة

تطبٌق إجرءات
الحجر والمرقبة
والمسح وبائً

