دلٌل إجراءات التعامل الواجب اتباعها فً حال ظهور بؤر مرضٌة

مرض داء الكلب ( السعار )
Rabies Disease

ابرٌل 1025
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دلٌل إجراءات التعامل مع حاالت مرض
داء الكلب
المقدمة
تمثل فاعلٌة وسرعة إجراءات التعامل مع البإر المرضٌة فً حال ظهور مرض وبائً بالدولة أو فً احدى االمارات
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 وأن تشمل أكثر من إمارة فً الدولة 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 لألخطار واالنذار المبكر  ،وتحدٌد
مسبب المرض فً أسرع وقت ممكن مع ارساء بنٌة تحتٌة قادرة على االستجابة السرٌعة للتحكم فً تفشً المرض
والقضاء علٌه تدرٌجٌا.
وبالتالً ،فإن التخلص من األمراض الوبائٌة (شدٌدة العدوى) مرتبط بمستوى التحضٌر لالستجابة فً حال ظهور مرض
وبائً فً منطقة خالٌة منه وكذلك بسرعة وكٌفٌة التدخل عند االشتباه بالمرض.
مرض داء الكلب مرض فٌروسً مشترك ٌصٌب االنسان والحٌوانات ذات الدم الحار  ،وهو مرض ٌإدي الى نفوق
الحٌوان و وفاة االنسان المصاب به ما لم ٌتم معالجته واعطاءه المصل الواقً فً الوقت المناسب  ،وهو اٌضا احد
االمراض الواجب التبلٌػ عنها لوزارة البٌئة والمٌاه بموجب القانون االتحادي رقم (  ) 8لسنة  2113بشؤن قانون الوقاٌة
من االمراض الحٌوانٌة والصحة الحٌوانٌة .
تشمل االستجابة للمرض إجراءات ٌتعٌن اتخاذها على مستوى الخدمات البٌطرٌة وعلى مستوى الجهات الصحٌة والجهات
المحلٌة  .هذه االجراءات تتطلب تنسٌقا بٌن السلطات المحلٌة والسلطات االتحادٌة لضمان وصول المعلومة الهامة إلى
مستوى القٌادة التخاذ القرار الصائب.
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اجراءات التعامل مع حاالت داء الكلب
 .2التعارٌف :
االمراض الحيوانية
الواجب االبالغ عنها

هي قائمي االمياا الحيوانيي الوبائيي والمدييي الواجي االبيغ عنهيا بموجي القيانو
االتحايي اقم (  ) 8لسن  2013بشأ الوقاي م االماا الحيواني المدييي والوبائيي
ومكافحتها وعييها  38ما .

مرض داء الكلب

داء الكمب ( السعار ) مرض معد خطير شديد الفتك يسكههو ريكريس ييكالج الليكاز الع كه
المركزي لإلنسان يالحييان  .يىي مرض مشتر

قاتل لإلنسان يالحييان الذي ي اب هكو مكا

لج يتج إعطاؤه العالج اليقائ قهل ظيير أعراض المرض .
المنشآت
الطبيب البيطري
الطبيب البيطري
الحكومي

أي مكييا تحييتو أو تحتجييس أو تسييتولي أو تابييأ أو تي ب أو تدييال أو تنقييف فيييح الحيوانييا
وتشمف مؤسسا البحث الدلم والسو والطائاا والشاحنا ووسائف النقف األخاى.
الشخص الحاصف علأ ياج بكالوايوس ف ط البيطاي م إحيى الجامدا
بها م اليول وحاصف علأ تاخيص بمساول المهن م الوسااة.
الطبي البيطاي ال ي يدمف ليى الوسااة أو السلط المختص .

المرض

ما

صاحب الحيوان

مالك الحيوا أو حائسه أو حااسح أو المتول مغح تح واعايتح.

الحيوان العاقر

اي حيوا قام بمهاجم وعقا انسا او حيوا اخا .

انسان معقور
الحيوان المعقور

المدتاف

ياء الكل ( السداا ) .

أي انسا تدا للدقيا ( الدي
الكل او م قبف حيوا مجهوف .
اي حيوا تدا
حيوا مجهوف .

او الخيي) ) مي حييوا مصيا او يشيتبح اصيابتح بيياء

للدقا م حيوا اخا مصا او مشتبح بإصيابتح بيياء الكلي او مي قبيف

 .1السند القانونً :
جميع إجااءا التدامف مع البؤا الماضي م حجا الحيوانا المصاب او المشتبح بها وقيي حاك الحيوانا
والتخلص الصح م الحيوانا المصاب وجثث الحيوانا النافق واجااءا التدقيم والتطهيا والتحصي مغطي
بالتشايدا التالي :
-

القانو االتحايي اقم (  ) 8لسن  2013بشا الوقاي م االماا الحيواني المديي والوبائي ومكافحتها.
قااا مجلس الوسااء اقم (  ) 25لسن  2014بشأ الغئح التنوي ي للقانو االتحايي اقم (  ) 8لسن 2013
بشأ الوقاي م االماا المديي والوبائي ومكافحتها.
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 .3تعرٌف الحالة :
الحالة المشتبه بها
Suspected case

تعتبر الحالة مشتبه بها بمرض داء الكمب في الحاالت التالية :
-

ظيير العالمات المرضية يالع هية المميزة لمرض داء الكمب عمى احد الحييانات
المهينة ( الثدييات ) يخا ة اآلكمة لمحيج مثل :الكالب يالقطط يالثعالب يهنات

آيى يالضهاع يالخفاريش  ،اي الحييانات الزراعية اآلكمة لألعشاب مثل األهقار
يالضأن يالماعز يالخييل الت ت اب هالمرض عند عقرىا من قهل الكالب يالقطط
يالحييانات الهرية الم اهة ( يمرض داء الكمب ال ي يب الطيير ياألسما
ياألراع يالحشرات) .
-

اي حييان ( خا ة الحييانات الت ليس من طهعيا العقر ) قاج دين تحريض اي

تحريش هميالمة اي عقر انسان اي حييان أخر .
الحالة شبه المؤكدة
Presumptive
positive case
)( Probable case

الحالة المشتبه بها تعتبر حالة شبه مؤكدة في حاالت التالية اذا :
-

ظيير العالمات المرضية المميزة لممرض عمى حييان تعرض لمعقر اي خالط

حييان اشتهو هإ اهتو هداء الكمب .
-

الحالة المؤكدة
Confirmed case

اي حييان تعرض لمعقر من حييان اخر .

اي حييان عقر من حييان اخر ثهت ا اهتو .
حييان تعرض لمعاب حييان اخر ثهت ا اهتو هداء الكمب .

الحييان الذي تظير عميو عالمات المرض المميزة يتج

تشخيص المرض هياسطة

الفحص المخهري عند رحص عينة من نسيلو الدماغ هعد النفيق أي القتل .

 .4التبلٌػ عن المرض :


التبلٌػ عن المرض الزامً بموجب القانون االتحادي رقم (  ) 8لسنة  2113بشان 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  ) 1ورفعها
لرئٌسة المباشر .
ٌقوم رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة فً المناطق او فً السلطات المحلٌة برفع استمارة االبالغ الى الوزارة خالل
 24ساعة .
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ٌقوم مدٌر المنطقة او السلطة المختصة بإبالغ هٌئة الصحة فورا عن أي اٌة حالة ٌتم فٌها عقر انسان من
حٌوانات مصابة او مشتبه بإصابتها بداء الكلب .



تقوم الجهات الصحٌة ( وزارة الصحة وهٌئات الصحة ) بإخطار الوزارة او السلطة المختصة فورا عن أي حالة
تعرض انسان للعقر من قبل حٌوانات .

 .5مرحلة إدارة تلقً االبالغ :
على الطبٌب البٌطري الحكومً عند تلقٌه اخطار باإلبالغ عن المرض اتخاذ ما ٌلً :
.5.1


الحرص على أخذ البٌانات التالٌة :
بٌانات المبلػ وعنوانه وعنوان مالك الحٌوان العاقر او المشتبه بإصابته بداء الكلب ( اذا كان الحٌوان العقر
مملوكا ).
فصٌلة الحٌوان العاقر والحٌوانات المعقورة ومكان تواجدها .
مكان الذي حدث فٌه العقر ونوع الحٌوان اذا حٌوانا برٌا او حٌوان شارد .
الطرٌق الواجب اتباعه للوصول إلى المكان.
اسم الطبٌب البٌطري الذي ٌتابع الحٌوان ( اسم الطبٌب البٌطري المشرؾ على المنشؤة او الذي قام
بالتعامل مع الحالة ).
األعراض المرضٌة وتارٌخ بداٌتها ،أعداد وفصائل الحٌوانات فً الحٌازة .

.2.5

االرشادات التً ٌجب توجٌها الى المبلػ عن المرض :







 فً حالة قٌام صاحب الحٌوان باإلبالغ :
-

التحفظ على الحٌوان العاقر وعزله عزال محكما بعٌدا عن االشخاص والحٌوانات .
عدم التصرؾ بالحٌوان العاقر او قتله ( فً حال نفوق الحٌوان ٌجب الحرص على عدم اتالؾ راس
الحٌوان ) .
عزل الحٌوانات المعقورة عزال انفرادٌا ومحكما  ،والحرص على عدم التعرض للعاب الحٌوانات
العاقرة .
عزل الحٌوانات المشتبه بها او الحٌوانات المعقورة عن السلٌمة.
فً حالة تعرض اشخاص للعقر ٌجب الطلب منهم بمراجعة مراجعة اقرب مركز صحً بعد ؼسل
الجرح بالماء والصابون لمدة  10دقائق .

 فً حال قام طبٌب بٌطري باإلبالغ
-

البقاء فً نفس المكان وجمع المعلومات الوبائٌة عن الحٌوان العاقر أو المشتبه به واسم مالكه
والحٌوانات المعقورة.
اخطار اصحاب الحٌوانات العاقرة والمعقورة والمشتبه بها بإجراءات الحجر وتقٌٌد الحركة.

 فً حال قام مختبر بٌطري باإلبالغ


تجمٌع المعلومات الخاصة بظروؾ أخذ وقبول العٌنات.
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ارسال نتٌجة االختبار.
انتظار تعلٌمات المسإول عن الصحة الحٌوانٌة.

 فً حال قامت جهة صحٌة بالتبلٌػ عن عقر او خدش انسان :





.2.5



اسم مالك الحٌوان العاقر وعنوانه ( فً حالة الحٌوانات المملوكة ) .
مكان الحادث ( العقر ) ونوع الحٌوان اذا كان الحٌوان بري او شارد او ؼٌر مملوك .
فصٌلة الحٌوان العاقر وعدد االشخاص المعقورٌن والمخالطٌن .
هل تعرض الحٌوان العاقر الى التحرٌض او التحرش قبل مهاجمته للشخص المعقور .

القٌام باإلجراءات التالٌة:
اعالم المسإول المباشر عن الصحة الحٌوانٌة ( رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة بالنسبة لألطباء العاملٌن فً
الوزارة ).
تفقد المعدات الالزمة للقٌام بزٌارة المنشؤة المشتبه بها (أدوات أخذ العٌنات  ،أدوات السٌطرة على الحٌوان،
األدوات والمالبس الوقائٌة  ،مطهرات)...

 .6مرحلة ادارة االشتباه بالمرض :
.6.2

التحضٌر لزٌارة المنشأة المشتبه بها
قبل التوجه إلى البإرة المرضٌة ٌجب:
 االتصال بالطبٌب البٌطري المشرؾ على الحٌوان العاقر  /او المنشؤة التً تحتوى الحٌوانات المشتبه
بها لضمان تواجده عند الزٌارة ،وفً حال تواجده فً المنشؤة ٌقوم بتطبٌق االجراءات الصحٌة
الواجب اتخاذها (مرفق عدد  )4وتعبئة نموذج التحقٌق فً الحدث (مرفق عدد )3أو إعداد تقرٌر حول
ظهور المرض  ،وٌمكن ارسال نسخة من االجراءات المطلوب القٌام بها قبل وصول الطبٌب
البٌطري الحكومً (مرفق عدد . )4
 مخاطبة مالك الحٌوان العاقر او المعقور او المشتبه به إلعالمه بالزٌارة ( ٌمكن ارساله نسخة من
االجراءات الواجب اتخاذها فً انتظار وصول الطبٌب البٌطري (مرفق عدد )4
 تحضٌر سٌارتٌن األولى الصطحاب الفرٌق 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.) 2
 احضار نموذج للتحقٌق فً الحدث (مرفق عدد )investigation( )3ونموذج طلب فحص عٌنات.

.6.1

التوجه الى مكان البؤرة المرضٌة ( مكان الحادث )
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عند الوصول الى مكان الحادث ٌتم تجمٌع والتأكد من المعلومات الوبائٌة التالٌة :







.6.3




.6.4







.6.5


الحٌوان العاقر  :نوع الحٌوان  ،اسم مالكه وعنوانه ،هل الحٌوان محصن بلقاح داء الكلب ؟ ،تارٌخ
الحالة .اذا كان الحٌوان بري او ؼٌر مملوك فٌتم االستقصاء عن مكان الحادث ( العقر ) وفصٌلة الحٌوان
وهل تم السٌطرة او قتل الحٌوان ؟ .
الحٌوانات المعقورة  :نوعها وعددها واسم مالكها ومكان تواجدها .
الحٌوانات المشتبه بها  :تارٌخ ظهور االعراض  ،هل تعرضت للعقر  ،هل سبق ان شخص المرض فً
المنشؤة او المنطقة ؟
هل الحٌوان العاقر تعرض للتحرٌض او التحرش عند قٌامه بالعقر .
هل هنالك اشخاص تعرضوا للعقر وهل قاموا بمراجعة الجهات الصحٌة ألخذ العالج الوقائً ؟

االجراءات حٌال االشخاص المعقورٌن :
ٌقوم الطبٌب البٌطري بالطلب من االشخاص المعقورٌن والمخالطٌن اللذٌن تعرضوا للعاب الحٌوان
المصاب او المشتبه بإصابته بداء الكلب مراجعة اقرب مركز صحً بعد ؼسل الجرح بالماء والصابون
لمدة عشرة دقائق .
ٌقوم الطبٌب البٌطري بحصر اعداد جمٌع المعقورٌن وعناوٌنهم وٌقوم بتمرٌرها بؤسرع وقت لرئٌس قسم
الصحة الحٌوانٌة .
ٌقوم مدٌر المنطقة بمخاطبة الجهات الصحٌة المحلٌة التخاذ االجراءات الالزمة حٌال المعقورٌن .
االجراءات حٌال الحٌوان العاقر :
مقابلة مالك الحٌوان العاقر وجمع المعلومات الخاصة بالحٌوان والحادث ( العقر ) وتارٌخ ظهور
العالمات المرضٌة .
فحص الحٌوان العاقر مع أخذ االحتٌاطات الالزمة لعدم التعرض للعقر او تفشً المرض.
الزام المالك – من خالل تعهد خطً – بعدم التصرؾ بالحٌوان العاقر او قتله او ذبحه  ،وٌتعهد بعزله
بعٌدا عزال تاما فً مكان مؽلق وبعٌدا عن االشخاص والحٌوانات لمدة ٌ 15وم وابالغ الطبٌب البٌطري
فورا فً حال نفوقه او ظهور عالمات عصبٌة علٌه على ان ٌقوم بتقدٌم الماء والؽذاء للحٌوان خالل فترة
عزله .
فً حال كان الحٌوان العاقر نافقا او تم التخلص منه من قبل المالك فٌتم فصل الرأس وٌتم وضعه فً كٌس
بالستٌكً وٌنقل مبردا الى المختبر خالل مدة ال تتجاوز  24ساعة مرفقا مع نموذج طلب فحص العٌنات .
فً حالة كانت عالمات المرض العصبٌة واضحة على الحٌوان العاقر  ،وكان الحٌوان ٌشكل خطرا على
السالمة العامة ٌ ،تم بالتوافق مع صاحب الحٌوان التخلص الرحٌم منه وٌتم قطع الرأس وارساله الى
المختبر وٌتم التخلص الصحً من جثة الحٌوان وتطبٌق اجراءات التعقٌم والتطهٌر.
االجراءات حٌال الحٌوانات المعقورة:
ٌتم التحفظ على الحٌوانات المعقورة وٌتم عزلها عن الحٌوانات السلٌمة بعد التؤكد من اعدادها وفصائلها ،
وٌمنع بٌعها او ذبحها لحٌن استكمال تشخٌص مرض الحٌوان العاقر.
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.6.8


.6.9




ٌتم فحص جمٌع الحٌوانات المخالطة للحٌوان المصاب بشكل فردي وعن قرب للتؤكد ( خاصة االؼنام )
من انها لم تتعرض للعقر ( اي حٌوان ٌشتبه انه تعرض للعقر او للعاب الحٌوان المصاب ٌتم عزله ) .
ٌتم تطبٌق اجراءات التعقٌم والتطهٌر خاصة فً المناطق التً تعرضت للتلوث بلعاب الحٌوان العاقر .
فً حال كان الحٌوان العاقر مجهوال ولم ٌتم التمكن من تشخٌصه ٌتم حجر الحٌوانات المعقورة لمدة ستة
اشهر او التخلص منها اذا طلب المالك ذلك .

االجراءات حٌال الحٌوانات المشتبه بها :
حجر المنشاة وتقٌد حركة الدخول والخروج الى المنشؤة لمدة ٌ 15وم .
عزل الحٌوانات المشتبه بها وٌتم عزلها عن الحٌوانات السلٌمة بعد التؤكد من اعدادها وفصائلها .
ٌتم تطبٌق اجراءات التعقٌم والتطهٌر خاصة فً المناطق التً تعرضت للتلوث بلعاب الحٌوانات المشتبه
بها.
ال ٌسمح بتسوٌق حلٌب المشتبه بها اال بعد بسترته او معاملته حرارٌا .

إجراءات انتهاء الزٌارة :
اعالم المسإول المباشر بنتٌجة الزٌارة ( من المستحسن استعمال هاتؾ المالك ).
نزع المالبس الوقائٌة وتطهٌرها.
تطهٌر االحذٌة وعجالت السٌارات التً دخلت إلى المنشؤة.
نقل العٌنات ونموذج طلب الفحص إلى المختبر بالسٌارة التً بقٌت خارج المزرعة.
االجراءات خالل فترة حجر الحٌوان العاقر :
ٌقوم الطبٌب البٌطري بزٌارات دورٌة للكشؾ على الحٌوان العاقر للتؤكد من عدم ظهور عالمات المرض
علٌه .
أعراض داء الكلب فً الحٌوانات :
الحٌوانات المصابة بداء الكلب ٌتؽٌر سلوكها وتتصرؾ بطرٌقة ؼٌر معتادة  ،فالحٌوانات األلٌفة تصبح
عدوانٌة والحٌوانات البرٌة ٌتؽٌر سلوكها وتصبح بطٌئة وتقترب من المناطق السكنٌة على ؼٌر عادتها ،
فترة حضانة المرض تمتد من أسبوعٌن الى ثالثة أشهر وأحٌانا تمتد الى عدة سنوات اعتمادا على مكان
العقر وكمٌة الفٌروس ومقاومة الجسم .
ومن عالمات المرض فً الحٌوان :
 تؽٌر فً سلوك الحٌوان .
 صعوبة فً البلع ورهاب الماء ( الخوؾ من الماء ) .
 ازدٌاد سٌالن اللعاب وخروج رؼوة من الفم .
 تصبح الحٌوانات عدوانٌة وتحاول أن تعض أي شًء أمامها إذا ما استثٌرت .
 صعوبة الحركة أو الشلل .
 النفوق .
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 .6.20االجراءات فً حال عدم تأكٌد المرض :


فً حال انقضت فترة الحجر ولم تظهر عالمات مرضٌة على الحٌوان العاقر ٌتم :
 انهاء الحجر والتحفظ المفروض على الحٌوان العاقر والحٌوانات المعقورة ( ٌتم اعالم المالك ) .
 تبلٌػ الجهات الصحٌة إلٌقاؾ برنامج العالج الوقائً للشخاص المعقورٌن  -ان وجد . -
 انهاء الحجر والتحفظ المفروض على الحٌوانات المعقورة .

 .7مرحلة تأكٌد االصابة


فً حالة نفوق الحٌوان اثناء فترة حجره ٌتم ارسال رأس الحٌوان الى المختبر خالل مدة ال تتجاوز  24ساعة ،
وعلى ان ٌتم حفظ ونقل العٌنة مبردة.



فً حالة ظهور العالمات العصبٌة الممٌزة للمرض خالل فترة حجره ٌتم التخلص من الحٌوان ( مع اخذ االحتٌاطات
الالزمة ) وفصل الرأس عن جثة الحٌوان وارساله الى المختبر .



ٌتم التخلص الصحً من جثة الحٌوان العاقر عن طرٌق الحرق او الدفن .



تطبٌق اجراءات التعقٌم والتطهٌر خاصة المناطق التً تعرضت لتلوث بلعاب الحٌوان .



قبل نقل العٌنة مرفقة بطلب فحص العٌنات ٌتم التنسٌق هاتفٌا مع المختبر .



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

 .1إعالم الوزارة والسلطات المختصة من خالل تعبئة وارسال استمارة االبالغ عن المراض المعدٌة
والوبائٌة .
 .2اعالم الجهات الصحٌة لمتابعة برنامج المعالجة الوقائٌة للمعقورٌن .
 .3التخلص الرحٌم من الحٌوانات التً عقرت من الحٌوان المصاب والتخلص الصحً من جثثها .
 .4اذا كان الحٌوان العاقر حٌوان بري او من الحٌوانات الضالة ( ٌ ) Stray animalsتم القٌام بما ٌلً :
 تنفٌذ حملة لتحصٌن الكالب والقطط المملوكة فً المنطقة
 مخاطبة البلدٌة او الجهات ذات العالقة لتنفٌذ ما ٌلً :
 .2حملة لمكافحة الحٌوانات الضالة فً المنطقة .
 .1الزام مالكً حٌوانات الرفقة فً منطقة االصابة بعدم السماح لحٌواناتهم بالتجول
بحرٌة خارج المنزل ( ٌجب استخدام كمامة للكالب وربطها بمقود عند
تروٌضها خارج المنزل )
ٌ تم القٌام باستقصاء وجود حاالت عقر او حٌوانات مشتبه فٌها فً العزب المجاورة فً
المنطقة ( ٌتم تحدٌد المنطقة تبعا لعدد حاالت العقر واماكن حدوثها ونوع الحٌوان
العاقر) .
 تنفٌذ حملة ارشادٌة عن طرق الوقاٌة من داء الكلب فً المنطقة .
 .20التخلص اآلمن من الحٌوانات المصابة
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طبقا للمادة  12من 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.
ٌتم التخلص الرحٌم من الحٌوانات فً الحاالت التالٌة :







ظهور العالمات المرضٌة والعصبٌة الممٌزة على الحٌوان العاقر .
الحٌوانات المعقورة من حٌوانات اثبت اصابتها مخبرٌا .
الكالب والقطط التً عقرت حٌوان اخر ظهرت علٌه عالمات المرض .
الحٌوانات المعقورة من حٌوان مجهول والتً ٌطلب مالكها ذلك لتعذر حجرها لمدة ستة اشهر .

تتم عملٌات التخلص الرحٌم تحت إشراؾ الطبٌب البٌطري الحكومً 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 بتوكٌل
ذلك لشركات مختصة.
 oالطبٌب البٌطري الحكومً :
ٌقوم بحقن الحٌوانات فً حال اعدامها وإذا امكن ذلك  ،كما ٌقوم بمتابعة تطبٌق اجراءات األمن
الحٌوي.
 oمختصون فً الذبح:
ٌتم ان لزم األمر االستعانة بعمال المقصب فً المنطقة لذبح الحٌوانات اإلنتاجٌة المشتبه بها او
المعقورة من حٌوانات تؤكد اصابتها ( مع اخذ االحتٌاطات الالزمة ) .
 عملٌة التخلص الرحٌم .
ٌ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 اصابته باألذى.
 oأخذ أرقام كل الحٌوانات التً تم ذبحها.
 oرش الجثث والبناٌات وحظائر الحٌوانات بالمطهرات.
 oاخراج الحٌوانات قبل التٌبس.
 التخلص من الجثث والذبائح والمخلفات الحٌوانٌة
 oفٌروس داء الكلب ٌموت خالل  24ساعة فً جثث الحٌوانات النافقة بدرجة حرارة  22مئوي.
ٌ oجب أن تتم عملٌة التخلص من الجثث فً أسرع وقت ممكن.
ٌ oتم تنظٌم عملٌة التخلص من الجثث بطرٌقة تحفظ صحة العاملٌن وبعد ارتدائهم مالبس وقائٌة (
ثٌاب واقٌة ،قفازات ،أقنعة للوجه ،أجهزت تنفس و نظارات ).
ٌ oجب أن تؤخذ طرٌقة التخلص بعٌن االعتبار تؤثٌرها على البٌئة وٌحظر التخلص من الحٌوانات
النافقة أو التً تم التخلص منها 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.
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ٌ oجب أخذ االحتٌاطات االزمة لعدم وصول الحٌوانات اآلكلة للجٌؾ و الحشرات الناقلة إلى الجثث.
 طرق التخلص من الحٌوانات النافقة :
ٌ oراعى ما ورد فً المادتٌن رقم  7و  8من الالئحة التنفٌذٌة للقانون االتحادي رقم  8لسنة 2013
بشؤن الوقاٌة من االمراض الحٌوانٌة المعدٌة والوبائٌة ومكافحتها .
ٌ oجب اختٌار طرق تتناسب مع الظروؾ المحلٌة والطاقة المطلوبة وسرعة النتائج ،والشروط
المطلوبة لتعطٌل المسبب المرضً.

 .22التنظٌف والتطهٌر


عملٌة التطهٌر:

 فٌروس داء الكلب من الفٌروسات الضعٌفة التً تموت خالل فترة بسٌطة خارج جسم الحٌوان
المصاب  ،الفٌروس المفرز فً العاب الحٌوان المصاب ٌموت عند جفاؾ العاب بفضل تؤثٌر اشعة
الشمس .
 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 مباشرة لجمٌع االسطح التً تلوثت بلعاب الحٌوان ،
وكذلك مباشرة بعد التخلص من الحٌوان المصاب
ٌ oتم اختٌار المطهر المناسب والذي له فاعلٌة قوٌة ضد الفٌروس وؼٌر ضارة بالمحٌط علما ان
الفٌروس ٌموت باستخدام مواد التنظٌؾ العادٌة .
ٌ oتم اختٌار المطهر حسب طبٌعة المحالت والمواد التً سٌتم تطهٌرها وحسب المنظؾ المذٌب
للدهون حتى نحافظ على فاعلٌته  ( ،مرفق ٌ 5تضمن 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.


االحتٌاطات :
 oلباس واقً لمختلؾ المتدخلٌن
 oالتذكٌر باإلجراءات الوقائٌة لالستعماالت



مراقبة عملٌات التطهٌر
 oتتم مراقبة تطبٌق عملٌات التطهٌر من الطبٌب البٌطري الحكومً التابع للمنطقة .
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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
: تارٌخ االشتباه
: تارٌخ تأكٌد اإلصابة
: نوع الحٌازة ورقمها
: المنطقة والموقع
:عدد وأنواع الحٌوانات والطٌور بالحٌازة

Date of suspicion :
Date of confirmation
Type of holding and it’s number
Region and location :
Species & total number of animals on premises:
Species & total number of susceptible animals or birds on
premises :
Description of susceptible animals :

: عدد ونوع الحٌواناتأوالطٌور المشتبه بإصابتها
: وصف الحٌوانات المشتبه بإصابتها

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

: ً عدد ونوع الحٌوانات أو الطٌورالمصابة سرٌرٌا

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

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

Species & number of animals that died on premises :
:أعداد وأنواع الحٌوانات النافقة بالمنشأة
Number of carcasses destroyed :

: أعداد الحٌوانات أو الطٌورالتً تم التخلص منها

Number & species of stock slaughtered :

: أعداد وأنواع الحٌوانات المذبوحة

Date of last vaccination against the disease:

: تارٌخ آخر تحصٌن ضد المرض

Has the disease been reported in neighboring area :

:هل تم رصد المرض بالمنطقة أو الحٌازات المجاورة
: هل تم جمع عٌنات للتحلٌل المختبري
: )الصفة التشرٌحٌة (إن وجدت
: إجراءات السٌطرة على المرض

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

: اسم صاحب الحٌازة وعنوانه

Farm owner ( name - address ) :

Name & address of person making notification :

: اسم وعنوان الشخص المبلػ

/ د: الطبٌب اإلســم
............................................................................................................
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مرفق 5

قائمة فً المستلزمات البٌطرٌة ألخذ العٌنات
 .1يالتض يظرههكح جزاحُح
 .2كًاياخ وجه طثٍ
 .3غطاء رأص طثٍ
 .4كفىف يطاطُح
 .5كفىف تالطرُكُح طىَهح
 .6أَاتُة وإتز طحة دو
 .7لطٍ طثٍ
 .8كحىل %70
 .9يظحاخ
 .10وطط نُمم انفُزوص Viral Transport Medium
 .11يمض  /كًاشح
 .12حافظح يثزودج إلرطال انعُُاخ إنً انًخرثز
 .13أوراق انثُاَاخ
 .14يهظماخ ألرلى انعُُاخ أو لهى دائى انعاليح
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وزارة البٌئة والمٌاه
قطاع الشؤون الزراعٌة والحٌوانٌة

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

ادارة الصحة والتنمٌة الحٌوانٌة
................... :  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

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

عدد الحٌوانات الكلً فً المنشؤة

Affected animal species

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

فصٌلة الحٌوانات المصابة

Number of susceptible animals
before outbreak

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

عدد الحٌوانات القابلة لإلصابة قبل
ظهور البإرة المرضٌة

Number of susceptible animals at
the end of outbreak

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

عدد الحٌوانات القابلة لإلصابة عند
انتهاء المرض
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Number and species of dead
animals

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى

) )( ماعز

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

) Sheep(

Adult (
Number of confirmed infected
animals

) Cattle( ) Other ( )

)

Young (

(ضؤن) ( أبقار )( أخرى

)

) )( ماعز

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

) Sheep(

Adult (
Number of suspected animals and
not confirmed

No

) Sheep(

)

) )( ماعز

) Cattle( ) Other ( )

)

Young (
ال

yes

 الYes

No
Species (

Is the disease appeared in the
neighborhood before?

)

)

ال

No
No ) ال

نعم

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

نعم

( نوع الحٌوانات

 الYes

No

اعداد الحٌوانات المرٌضة و الؽٌر
مإكدة

)

.... المصدر والتارٌخ

Source and date …

Is there is a possibility of contact
with wild animals?

Are the animals were vaccinated
against the disease? When?

Young (

) ( حٌوانات صؽٌرة ؼٌر بالؽة ( ) حٌوانات كبٌرة

Adult (

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 )

)
(ضؤن) ( أبقار )( أخرى

Goats(

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

) Cattle( ) Other ( )

نعم

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

Yesنعم
....... تارٌخ اخر تحصٌن
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هل الحٌوانات كانت محصنة ضد
المرض ؟ تارٌخ اخر تحصٌن؟

Date of last vaccination….
اإلجراءات التً تم تطبٌقها للسٌطرة
على المرض فً المزرعة

Measures that have been applied in
the farm

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

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

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

ال

Yes

No

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

الطرٌقة التً تم اعتمادها للتخلص من
الحٌوانات النافقة

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

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.....................................................................
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مرفق 4

االجراءات الصحية الىاجب اتباعها في حالة حدوث عقر
او عند االشتباه بمرض داء الكلب
 .1تانُظثح نهًعمىرٍَ
 غظم انجزح ويُاطك انجهذ انرٍ ذعزضد نهعاب انحُىاَاخ انًظاتح وانًشرثه تها تانًاء
انجارٌ وانظاتىٌ نًذج عشزج دلائك .
 يزاجعح الزب يزكش طحٍ فىراً .
 .2انحُىٌ انعالز :
 عذو لرم او انرخهض او انرظزف فٍ انحُىاٌ انعالز .
 عشل انحُىاٌ تعُذا عٍ االشخاص وانحُىاَاخ االخزي يع اخذ االحرُاطاخ انالسيح
نعذو انرعزع نهعمز .
 ذعمُى وذطهُز انًُاطك انرٍ ذهىثد تهعاب انحُىاٌ .
 حجز انحُىاَاخ انعالزج نًذج َ 15ىو .
 اخذ االحرُاطاخ انالسيح نعذو انرعزع نهعمز او نعاب انحُىاٌ انعالز.

 .3انحُىاَاخ انًعمىرج :
 ارذذاء لفاساخ ويالتض ولائُح عُذ انرعايم يع انحُىاَاخ انًعمىرج .
 عشل انحُىاَاخ انًعمىرج عٍ انحُىاَاخ انظهًُح وانرحفظ عهُها .
 ذعمُى وذطهُز انًُاطك انرٍ ذهىثد تهعاب انحُىاٌ .
َ رى حجز انحُىاَاخ انًعمىرج حرً َرى انرأكذ يٍ َرُجح ذشخُض انحُىاٌ انعالز .
 .4انحُىاَاخ انًشرثه تها :






حجز انًُشاج وذمُذ حزكح انذخىل وانخزوج انً انًُشأج
عشل انحُىاَاخ انًشرثه تها عٍ انظهًُح .
اخذ االحرُاطاخ انالسيح نعذو انرعزع نهعمز او نعاب انحُىاَاخ انًشرثه تها .
حجز انحُىاَاخ انعالزج نًذج َ 15ىو .
ذعمُى وذطهُز انًُاطك انرٍ ذهىثد تهعاب انحُىاٌ .
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: ) 5 ( مرفق رقم
المطهرات الفعالة للقضاء على فٌروس داء الكلب








Sodium Hypochlorite.
Ethanol.
Iodine preparations.
Quaternary Ammonium Compounds.
Formaldehyde.
Phenol.
Ether.
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