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м. Василівка

Про посилення заходів щодо
недопущення захворювання
свиней на африканську чуму
у Василівському районі
Африканська чума свиней – інфекційна хвороба, що викликається
вірусом і не піддається лікуванню, при його виявленні в господарстві все
поголів’я тварин підлягає знищенню.
Вперше дане захворювання виникло в листопаді 2007 року – в Чечні
загинули дикі кабани. По даним Россільгоснадзора зареєстровано 405
випадків АЧС, при цьому 188 зафіксовано в особистих подвір’ях і
фермерських господарствах, 128 випадків захворювання припадає на диких
кабанів і 64 на сільгосппідприємства. Витрати на ліквідацію і профілактику
АЧС склали більше 30 млрд. рублів.
По даним Міністерства сільського господарства Російської федерації
ліквідовані всі випадки африканської чуми свиней (АЧС), але виникло
захворювання дикого кабана в Ярославській області
В минулому році на Україні мало місце захворювання свиней на АЧС в
с. Комишуватка Приморського району. Станом на 01.01.2013 р. виконані всі
заходи по оздоровленню і пункт оголошено благополучним.
Ситуація щодо АЧС в багатьох країнах Африки та в Росії залишається
дуже напруженою.
У зв’язку зі складною епізоотичною ситуацією щодо АЧС та з метою
забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в районі районна надзвичайна
протиепізоотична комісія (РНПК)
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію начальника управління ветеринарної
медицини у Василівському районі Антонюка М.І. «Про посилення заходів
щодо недопущення захворювання свиней на африканську чуму у
Василівському районі».
2. Відзначити недостатнью роботу керівників свиногосподарств щодо
роботи свиноферм в «закритому режимі» ФГ «Орбіта СМ», ПОП АФ
«Злагода», ТОВ СТВК «Деметра Вектор» (відсутня огорожа свиноферм,
дезбар’єри, ветсанпропускники, прання спецодягу не здійснюється на фермі).

.
3. Керівникам свиногосподарств ФГ «Орбіта СМ», ПОП АФ
«Злагода», ТОВ СТВК «Деметра Вектор» в термін до 01 травня 2013 року
виконати вимоги «закритого режиму» утримання свиней.
4. Головам міських, селищної, сільських рад, керівникам
свиногосподарств
4.1. Забезпечити недопущення стихійної торгівлі на території рад.
4.2. Забезпечити виконання попередніх рішень РНПК щодо
недопущення занесення збудника АЧС на територію Василівського району.
5. Управлінню ветеринарної медицини в Василівському районі
5.1. Забезпечити державний нагляд за роботою спеціалізованих
свинарських господарств усіх форм власності в «закритому режимі» з метою
забезпечення епізоотичного благополуччя району, захисту здоров’я тварин і
людей.
5.2. Постійно проводити необхідні профілактичні, протиепізоотичні
заходи щодо недопущення занесення АЧС на підконтрольних територіях
звернути особливу увагу на спеціалізовані комплекси і господарства по
відгодівлі свиней щодо дотримання ними «закритого режиму» роботи та
вимог «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою
свиней», затвердженої наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини Мінагрополітики України від 31.07.2007р. №77.
5.3. Посилити ветеринарний нагляд за переміщенням підконтрольних
вантажів. Особливу увагу звертати на реалізацію м’яса свинини та продуктів
з неї. При виявленні порушень вживати заходи згідно з чинним
законодавством.
5.4. Продовжувати постійний державний контроль та нагляд за
ввезенням сировини та тваринницької продукції, що надходить на територію
району.
5.5. Проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення та
власників і спеціалістів спеціалізованих свинарських господарств щодо
профілактики АЧС через засоби масової інформації.
5.6. Продовжувати проведення клінічного огляду свиней у
господарствах усіх форм власності, в тому числі у приватному секторі
шляхом здійснення подвірних обходів для моніторингу епізоотичної ситуації.
6. РВУ МВС України у Василівському районі Запорізької області
6.1. Забезпечити недопущення стихійної торгівлі на території району,
вживати відповідні заходи реагування при виявленні випадків реалізації
м’яса, м’ясопродукції в неустановлених місцях (місцях стихійної торгівлі).
6.2. Систематично проводити перевірку наявності необхідних
документів при транспортуванні, реалізації тварин і сировини тваринного
походження та вживати дії в установленому порядку при відсутності
відповідних супровідних документів.
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