Āfrikas cūku mēris Latvijā pasākumi, rīcības un aizliegumi

ĀCM vīruss ir izturīgs ārējā vidē!
Sasaldētā gaļā vairākus gadus.
Augsnē vairāk kā 6 mēnešus.
Žāvējumos vairāk kā 6 mēnešus.
Dzīvnieku līķos līdz pat 2 mēnešiem.

Kopējais ĀCM gadījumu skaits Krievijā (2007 – 2012)
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Cūkas piemājas saimniecībās

ĀCM izplatīšanās ceļi
• kontakta ceļā no dzīvnieka uz dzīvnieku (mājas
vai meža),
• inficēto dzīvnieku ķermeņa šķidrumiem (urīns,
fekālijas, asinis u.c.),
• aptraipītu barību, ūdeni, dzīvnieku kopšanas
inventāru,
• gaļu un gaļas produktiem,
• autotransportu un cilvēkiem (darbiniekiem,
apmeklētājiem un arī kontrolējošo institūciju
pārstāvjiem).

ĀCM ierobežojumu teritorijas
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Karantīnas riska teritorija (part I)
No karantīnas riska teritorijas uz citu Latvijas teritoriju aizliegts izvest:
• dzīvas meža cūkas;
• meža cūku ķermeņus, to gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un
gaļas produktus, kas satur meža cūkas gaļu.
Ar Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) atļauju no
karantīnas inficētās teritorijas ir atļauts meža cūku ķermeņus, to gaļu,
malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur meža
cūkas gaļu, ja:
• meža cūkas ir laboratoriski izmeklētas uz ĀCM, un tie ir negatīvi, kā
arī meža cūku ķermeņa apstrādei (ādas novilkšana, diafragmas
izņemšana, galvas atdalīšana utt.) ir jābūt veiktai atzītā medījumu
apstrādes uzņēmumā (nodrošināta pēckaušanas veterinārā
ekspertīze un marķēšana).

Karantīnas inficētā teritorija (part II)
No karantīnas inficētās teritorijas uz citu Latvijas teritoriju aizliegts izvest:
• dzīvas mājas un meža cūkas;
• cūku spermu, embrijus vai olšūnas;
• nomedītu meža cūku ķermeņus, mājas un meža cūkas gaļu, maltu gaļu, gaļas
izstrādājumus un gaļas produktus, kuru sastāvā ir mājas un meža cūku gaļa;
• meža cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamos blakusproduktus.
Ar PVD atļauju no karantīnas inficētās teritorijas ir atļauts izvest dzīvas cūkas un svaigu
cūkas gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kuru sastāvā ir mājas
cūku gaļa ja:
• cūkas izmeklētas uz ĀCM, un tie ir negatīvi, ir ieviesti un ievēroti visi noteiktie
biodrošības pasākumi.
• cūkgaļas produkcijas ir iegūta, ražota un uzglabāta atsevišķi no citiem produktiem,
kā arī tā ir apstrādāta tā, lai ietu bojā ĀCM vīruss (noteiktā veidā un temperatūrā).
• Cūkgaļas produkcija ir skaidri identificēta/marķēta, papildus norādot, ka to
izcelsme ir no ĀCM skartās teritorijas.

Karantīnas kritiskā teritorija (part III)
No karantīnas kritiskās teritorijas uz citu Latvijas teritoriju aizliegts izvest:
• dzīvas mājas un meža cūkas;
• cūku spermu, embrijus vai olšūnas;
• nomedītu meža cūku ķermeņus, mājas un meža cūkas gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas
produktus, kuru sastāvā ir mājas un meža cūku gaļa;
• cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamos blakusproduktus.
Ar Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) atļauju no karantīnas – kritiskās - teritorijas ir atļauts
izvest uz citām Dalībvalstīm un Trešajām valstīm svaigu cūkas gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un
gaļas produktus, kuru sastāvā ir mājas cūku gaļa ja:
• iegūta no cūkām, kas no dzimšanas ir turētas novietnēs, kuras atrodas ārpus noteiktajām karantīnas
teritorijām un ražota, uzglabāta un pārstrādāta uzņēmumā, kurš atzīts lēmuma 10. panta prasībām;
vai
• cūkgaļas produkcija ir ražota un apstrādāta saskaņā ar Padomes Direktīvas 2002/99/EK, ar ko paredz
dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu,
pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā, 4. panta 1. punktu;
• cūkgaļas produkcija tiek iegūta, apstrādāta un uzglabāta atsevišķi (nodalīti laikā vai telpā) no citas
produkcijas;
• pārstrādātā cūkgaļas produkcija ir skaidri identificēta/marķēta, papildus norādot, ka to izcelsme ir
no ĀCM skartās teritorijas;
• cūkgaļas produkcija ir marķēta ar rombveida veselības/identifikācijas marķējumu.

Dezinfekcija un dezinfekcijas līdzekļi.
Pirms dezinfekcijas virsmas jāsagatavo – mehāniskā tīrīšana un mazgāšana
(nesagatavotas virsmas apstrāde ar dezo līdzekli iespējamos slimību
ierosinātājus neinaktivē).
Jāievēro dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādītā efektīvā koncentrācija un
ekspozīcijas laiks.
Daži dezinfekcijas līdzekļi un to izplatītāji:
• Germicidan F1 (TCB Sistēmas)
• Virkon S (Magnum Veterinārija)
• Ecocid S (KRKA Latvija)
• P3 Oxonia Active S (Dimela Veta Latvija)
• U.c.

Dezinfekcijas līdzeklim (Biocīdam) ir jābūt reģistrētam Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centā (www.meteo.lv), biocīdu reģistrā, reģistrētam lietošanai
veterinārmedicīnā (3 produktu grupa).

Nozaru veicamie profilaktiskie pasākumi
Jānovērš ĀCM ierosinātāja izplatīšanās riski!!!
Cūkkopības nozarei - bioloģiskie drošības pasākumi - droša
termiski apstrādāta barība, cilvēku kustības ierobežojumi,
dezinfekcija u.c.
Graudkopības nozarei – pēc ražas novākšanas graudus izmantot
pēc termiskas apstrādes kaltē. Vīruss iet bojā pie graudu
termiskas apstrādes +60̊0C pēc to 30 minūšu termiskas
apstrādes.

Traktortehnikas (meža un lauksaimniecības) tehnikas
mazgāšana un dezinfekcija pēc darba ĀCM inficētās teritorijās.

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (1)
• Biodrošības prasības jāievēro visiem cūku
īpašniekiem/turētājiem neatkarīgi no cūku skaita
• Jābūt izstrādātam un ievērotam biodrošības
pasākumu plānam:
– Cik bieži tiek veikta dezinfekcija, dezinsekcija un
deratizācija dzīvnieku turēšanas vietās, barības
uzglabāšanas vietās, iekārtām un inventāram;
– Apmeklētāju un transporta reģistrācija;
– Rīcība ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem
(dzīvnieku līķiem), uzglabāšana;
– Iekšējās kārtības noteikumi darbiniekiem (higiēnas
prasības, darba apģērba lietošana)

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (2)
• Prasības cūku novietnei, teritorijai:
– Novietnes ēka - bez iespējas iekļūt nepiederošām
personām savvaļas, klaiņojošiem dzīvniekiem;
– Cūkas netur kopā ar citu sugu dzīvniekiem ;
– Bez āra aplokiem;
– Teritorija, kurā notiek saimnieciskā darbība saistīta ar
cūkkopību, iežogota;
– Kūtsmēslus savāc un uzglabā speciāli iekārtotā vietā, no
kuras tie nenoplūst apkārtējā vidē;
– Karantīnas vieta - atsevišķi nodalīta vieta, citā telpa, lai
ievietotu slimus dzīvniekus vai dzīvniekus, par kuru
iespējamo saslimšanu radušās aizdomas. Karantīnas vieta
nepieciešama, ja tur vairāk par 1 cūku

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (3)
• Novietnes tīrība, dezinfekcija, deratizācija:
– Regulāri tiek tīrīti aizgaldi, aprīkojums, izvākti
barības pārpalikumi;
– Pēc nepieciešamības tiek veikta dezinfekcija;
– Tiek veikti pasākumi, lai novietnē nebūtu grauzēji,
insekti (deratizācijas, dezinsekcijas līdzekļu
lietošana, sieti uz atvērtiem logiem);
– Dezinfekcijas paklāji pie ieejas novietnē;
– Pie ieejas (iebrauktuves) novietnes vai piemājas
saimniecības teritorijā ir izvietotas dezobarjeras

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (4)
• Blakusproduktu (līķu) uzglabāšanai nepieciešams:
– Atsevišķa vieta vai telpa dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu uzglabāšanai, kurai nevar piekļūt
nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un
grauzēji;
– Šķidrumu necaurlaidīgi trauki - konteineri, trauki,
tvertnes ar vākiem;
– Piemājas saimniecībās, tiks vērtēts, vai ir šķidrumu
necaurlaidīgi trauki dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu uzglabāšanai

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (5)
• Prasības cilvēku un transporta kustībai novietnē:
– Ierobežota/ pilnīgi novērsta transporta un
nepiederošu personu kustība novietnē;
– Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar
saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem
(izņēmums – barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu savākšanas transports);
– Apmeklētāju un transporta reģistrācija;
– Piemājas saimniecībās reģistrē tos cilvēkus, kuri iet
novietnē pie dzīvniekiem (apsēklotāji, vetārsti, citu
dienestu inspektori utt.)

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (6)
• Apģērbs, apavi strādājot, apmeklējot cūku
novietni:
• Apmeklētājus nodrošina ar vienreizējas lietošanas vai
speciālu aizsargapģērbu un aizsargapaviem;
– Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargapģērbu un
aizsargapaviem;
– Piemājas saimniecībās, cilvēkam, kurš kopj cūkas,
jābūt atsevišķām drēbēm (kūts drēbēm) ar kurām iet
tikai pie lopiem;
– Aizsargapģērbu un aizsargapavus nedrīkst iznest no
novietnes teritorijas

Biodrošības kritēriji, to izvērtēšana (7)
• Nedrīkst aizmirst, ka cūkas aizliegts barot:
– ar ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumiem vai
ar barības sastāvdaļām, kas satur ēdināšanas
uzņēmumu pārtikas atkritumus vai ir iegūtas no
tiem;
– ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas
iegūtas no cūku sugas dzīvnieku ķermeņiem vai
ķermeņa daļām

Meža cūku medību teritorijas kurās medniekam ir iespēja
saņemt kompensāciju par nodotu meža cūku

• Medniekam par piegādātu paraugu – 30 EUR.
• Kompensācija medniekam par meža cūkas
liemeņa piegādi līdz konteineram 50 EUR/sivēns
200 EUR/vecāka par gadu liemeni.

• Pārējā teritorijā medniekam par piegādātu
paraugu – 21.34 EUR.

Mobilā sadedzināšanas iekārta Hurikan

Paldies par uzmanību!
PVD ĀCM
„karstais telefons”

20260400
no plkst. 8:00 līdz 21:00

