Komisja Europejska
Dyrektoriat Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Informacja dotycząca wystąpienia klasycznego pomoru świń na Litwie.

Brak kolejnych ognisk oraz nowych przypadków podejrzeń klasycznego
pomoru świń od momentu potwierdzenia choroby 10 lipca 2009 r. Ponadto,
zarówno w obszarze zapowietrzonym i zagroŜonym klasycznym pomorem świń, jak
równieŜ na pozostałym terytorium Republiki Litewskiej, pobrano do badań
laboratoryjnych próbki krwi od świń oraz od dzików uzyskując wynik ujemny
w badaniach w kierunku klasycznego pomoru świń.
W obszarach zapowietrzonym i zagroŜonym klasycznym pomorem świń
zlokalizowanymi w okręgu Panevežys, w dalszym ciągu obowiązują podjęte środki
kontroli i zwalczania, wprowadzone w związku z wystąpieniem choroby oraz
obowiązuje

zakaz

handlu

wewnątrzwspólnotowego

i

eksportu

Ŝywych

świń

pochodzących z gospodarstw z tych obszarów.
Litewskie

władze

weterynaryjne

(SFVS)

poinformowały

o

zniesieniu

przez Głównego Lekarza Weterynarii Republiki Litewskiej z dniem 23 lipca 2009 r.
zakazu handlu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu Ŝywych świń pochodzących
z gospodarstw połoŜonych poza obszarem zapowietrzonym i zagroŜonym klasycznym
pomorem świń.

Litewska Państwowa SłuŜba ds. śywności i Weterynarii
Informacja dotycząca nowych działań podjętych przez weterynaryjne władze
Litwy w związku z wystąpieniem klasycznego pomoru świń.
Litewskie słuŜby weterynaryjne informują, iŜ nie odnotowano Ŝadnych nowych
przypadków zachorowań na klasyczny pomór świń. Wprowadzono wszystkie środki
zwalczania i zapobiegania chorobie, przewidziane w Dyrektywie Rady 2001/89/WE
z 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania
klasycznego pomoru świń, zarówno w ognisku choroby jak i wokół niego.
Przeprowadzono badanie kliniczne, pobrano próbki oraz ich zbadano zgodnie
z Decyzją Komisji z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzającą Podręcznik diagnostyczny
ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria
oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru
świń.
Od dnia 2 lipca 2009 r. do dnia 24 lipca 2009 r. pobrano 1800 próbek od
świń

z

gospodarstwa

LT41185900021

UAB

„Pasodele”

oraz

72

próbki

z gospodarstw znajdujących się na obszarach zapowietrzonym i zagroŜonym oraz
przebadano je w kierunku klasycznego pomoru świń w Weterynaryjnym Instytucie
Oceny Ryzyka na Litwie. Wszystkie badania dały wynik ujemny.
Badanie

laboratoryjne

próbek

pobranych

od

33

dzików

z

terenu

zapowietrzonego i zagroŜonego oraz 110 próbek od dzików z pozostałego terytorium
Litwy w kierunku klasycznego pomoru świń przeprowadzone w Weterynaryjnym
Instytucie Oceny Ryzyka na Litwie dało równieŜ wynik ujemny.
Na fermach przemysłowych, które wysyłają do innych krajów członkowskich
lub do krajów trzecich Ŝywe świnie oraz które przemieszczają Ŝywe świnie
na terytorium Litwy przeprowadzono badanie kliniczne i laboratoryjne próbek
pobranych od świń, które nie potwierdziło wystąpienia nowych przypadków
klasycznego pomoru świń. Do w/w badań pobrano w sumie 2234 próbki, z których
wszystkie dały wynik negatywny.
Litewskie władze weterynaryjne poinformowały równieŜ, Ŝe zgodnie z art. 11
Dyrektywy

Rady 2001/89/WE, świnie z gospodarstwa LT41185900021 UAB

„Pasodele” znajdującego się w obszarze zagroŜonym, po 21 dniach od ukończenia
oczyszczania i odkaŜania wstępnego, zostały przewiezione do wyznaczonej przez
litewskie władze weterynaryjne rzeźni, oddalonej od ogniska choroby o 38 km –
ZUKB „Krekenavos mesa” (LT53-02 EEB, miejscowość

Mantviloniu, powiat

Kedainiu). Przed transportem świń do rzeźni w gospodarstwie LT41185900021 UAB
„Pasodele”, urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził nastepujące działania :
•

badanie kliniczne świń (m. in. pomiar temperatury), w szczególności tych,
które przeznaczony były do transportu. Badanie nie wykazało objawów
klasycznego pomoru świń;

•

sprawdzenie

rejestru i oznakowanie świń na farmie, które było zgodne

z art. 4 i 5 Dyrektywy Rady 92/102/EWG i nie wykazało nieprawidłowości;
•

zaplombowanie pojazdów transportujących świnie do rzeźni;

ponadto:
•

pojazdy i sprzęt uŜyty w trakcie przewozu świń do rzeźni zostały
natychmiast oczyszczone i zdezynfekowane zgodnie z art. 12 Dyrektywy
Rady 2001/89/WE;

•

wyznaczona rzeźnia (ZUKB „Krekenavos mesa”) poinformowała o dotarciu
przesyłki świń;;

•

świnie z gospodarstwa LT41185900021 UAB „Pasodele” zostały ubite
oddzielnie od pozostałych świń;

•

od ubijanych świń pobrano próbki do badań zgodnie z punktem
D rozdziału IV Decyzji Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r.
zatwierdzającej

Podręcznik

diagnostyczny

ustanawiający

procedury

diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników
badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń;
•

zgodnie

w

informacjami

jakie

przekazano

litewskim

słuŜbom

weterynaryjnym, przeprowadzono w rzeźni badanie przed- i poubojowe,
które nie wykazało objawów wskazujących na klasyczny pomór świń;
•

mięso pochodzące od ubitych świń oznaczono specjalnym znakiem,
o którym mowa w art. 4 oraz w Załączniku II Dyrektywy Rady
2002/99/WE, a następnie postępowano z nim w myśl zasad zawartych
w Załączniku III do Dyrektywy Rady 2002/99/WE;

•

produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące od w/w świń zostały
przetworzone zgodnie z art. 2(p) Dyrektywy 2001/89/WE tj. uznane
zostały za materiał kategorii 2 wg art. 5 Rozporządzenia Rady (WE)
1774/2002 i przetworzone w myśl art. 5 tego rozporządzenia.

Litewskie słuŜby weterynaryjne poinformowały, Ŝe zgodnie z Dyrektywą Rady
2001/89/WE:
•

wszystkie środki kontroli związane z wystąpieniem klasycznego pomoru
świń oraz zakaz eksportu do krajów trzecich z okręgu Panevezys, gdzie
ustanowiono obszary zapowietrzony i zagroŜony, pozostają bez zmian
(zgodnie z punktem 1 i 2 Memorandum dotyczącego zasad podziału na
strefy i

regionalizacji

podpisanej

przez Federację

Rosyjską i

Unię

Europejską dnia 4 kwietnia 2006 r.);
Litewskie władze weterynaryjne poinformowały, Ŝe zgodnie z dwustronną
umową zawartą między władzami weterynaryjnymi Federacji Rosyjskiej
a władzami

weterynaryjnymi

Republiki

Litewskiej, 23 lipca 2009 r.

wywieziono do Federacji Rosyjskiej 1200 świń;
•

wewnątrzwspólnotowy zakaz handlu Ŝywymi świniami pochodzącymi
z gospodarstw

znajdujących się

w

obszarach zapowietrzonym

lub

zagroŜonym jest utrzymany;
•

zakaz handlu wewnątrzwspólnotowego i eksportu do krajów trzecich świń
Ŝywych pochodzących z terenów Litwy znajdujących się poza obszarem
zapowietrzonym i zagroŜonym został uchylony dnia 23 lipca 2009 r. na
mocy Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Litwy.

