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דף הנחיות להתנהלות ושמירה על בטיחות ביולוגית
בעת התפרצות מחלה מגפתית – פו"ט
בעת הודעה על התפרצות מחלת הפה והטלפיים ע"י השירותים הווטרינרים במשק
חלב/מפטמה והטלת מגבלות על משק מוקד או משקים באזור הסגר חשוב להקפיד ולקיים
הפעולות הבאות (להודעת משרד החקלאות בנושא לחץ כאן):
משק/יישוב מוקד:
אין להכניס מבקרים (קבועים/מזדמנים) ,ממשק מוקד/נגוע למשקים "נקיים" שאינם
בהסגר.
אין להכניס או להוציא כלי עבודה ורכבים ממשק/יישוב מוקד למשקים אחרים.
יש להקפיד על הנחיות בטיחות ביולוגית נוספות בהתאם להוראות השירותים הווטרינרים
תוך שימוש במיגון חד פעמי.
בכל מקרה – כניסה למשק המוקד תעשה אחרונה בסבב !!!
במשקים באזור הסגר:
יש לצמצם עד כמה שניתן כניסת זרים למתחם (סוחרים ,מטלפים ומבקרי משקים,
משגיחים).
כניסה למשק תתאפשר תוך הקפדה על הנחיות בטיחות ביולוגית יש לרשום את כל
המבקרים הנכנסים למשק (עקיבות):
 .1ביגוד חד פעמי  -סרבל ,ערדליים ,כפפות.
 .2יש לשטוף ולחטא ידיים בכל מגע עם בעלי החיים או הפרשותיהם.
 .3ניקוי וחיטוי ציוד רב פעמי כולל מגפיים .חשוב לשטוף ולהסיר חומר אורגני גס
מהציוד לפני שימוש בחומרי חיטוי לצורך יעילות פעולת החיטוי.
 .4אין להכניס רכבי עבודה לשטח הרפת .יש לחטא גלגלי הרכב ביציאה מהמשק.
 .5כניסת מכלית איסוף חלב תתאפשר ,יש לוודא חיטוי גלגלי המכלית בכניסה וביציאה
מהמשק (בור טבילה ,ריסוס במרסס ידני) .חשוב להקפיד כי איסוף החלב יעשה ע"י
מכלית המיועדת לאיסוף חלב באזור הסגר .איסוף החלב יעשה במשקים "נקיים"
תחילה ומשק המוקד ייאסף אחרון .לאחר פריקת החלב יש לשטוף המכלית.
 .6אין להשתמש ברכבים וכלי עבודה ממשקים סמוכים.

לכלל משקי בע"ח (רפתות ,דירים ומפטמות) על מנת למנוע את התפשטות המחלה
מומלץ:
 להימנע מכניסת כלי רכב ואנשים שאינם עובדים יום יום במשק.
 כניסה הכרחית למתחם של כלי רכב שאינם של המשק תעשה לאחר חיטוי גלגלי הרכב
לכל הפחות.
 יש לוודא כי עובדים ואחרים אינם מגיעים מישובים בהם אובחנה המחלה.
 יש להימנע מלהכניס סוחרי מקנה אל המשק ,רצוי שהוצאת המקנה תיעשה על גבול.
המשק ואל משאיות שחוטאו טרם המגע עם בעלי חיים.
 יש לצמצם למינימום הכרחי הגעת בעלי מקצוע ,סוחרים ,מפיצים וכו'.
חומרי ניקוי וחיטוי מומלצים:
אקונומיקה (ריכוז )3%
חומצת לימון (ריכוז )2-4%
סודה קאוסטית (ריכוז  ,)2%או סודה לכביסה (ריכוז )4%
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