משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מערך בריאות העוף
יב' כסלו ,תשע"ז
 21דצמבר1026 ,
לכבוד,
מדגריות
הנחיות למדגריות באזורי הסגר שפעת עופות – קבלת ביצי רביה למדגריה
(סימוכין :התנהלות באזורי הסגר שפעת עופות )9/21/1026
על פי "התנהלות באזורי הסגר שפעת עופות" ,כל הישובים הנמצאים ברדיוס של  20ק"מ ממוקדי
ההתפרצות ,הוכרזו כאזורים נגועים בשפעת עופות וחל איסור מוחלט של כל תנועה אל ובין משקי עופות
באזור המוכרז כולל מדגריות.
בהתאם לעיל ובהמשך למכתב מתאריך " 9/21/1026התנהלות באזורי הסגר שפעת עופות" ,להלן הנחיות
למדגריות ,לצורך אישור הכנסת ביצי רביה למדגריה בתנאים מגבילים:
-

-

-

לפני נסיעה למשק:
 oכל משאית להובלת ביצי רביה ,יש לשטוף באופן יסודי ולחטא ,כולל :שטח חיצוני ,תא
נהג ,תא ביצים ,מערכת אוורור כולל מזרון לח ותעלות (אם יש);
 oבמדגריה :עגלות להובלת ביצים יש לשטוף באופן יסודי ולחטא;
במשק רביה:
 oעגלות להובלת ביצים ממדגריה יש לחטא פעם נוספת;
 oהנהג ילבש ביגוד עליון מלא וחד פעמי בכל גישה לחוות רבייה;
 oביצי הרבייה יעברו חיטוי בחווה .לא תותר הוצאה של חומר רבייה או ציוד ,שלא עברו
חיטוי ,במשק הרבייה;
לפני כניסה למדגריה:
 oביצי רביה יעברו חיטוי נוסף במשאית;
 oהמשאית תעבור חיטוי חיצוני נוסף;
אחרי פריקת ביצי הרבייה מהמשאית:
 oיש לשטוף באופן יסודי ולחטא את המשאית ,כולל :שטח חיצוני ,תא נהג ,תא ביצים,
מערכת אוורור כולל מזרון לח ותעלות (עם יש);
 oיש לחטא עגלות עם ביצים;
 oיש לעשות שטיפה יסודית וחיטוי של עגלות הביצים;

עגלות ממשקי רביה שנמצאים באזור הסגר שפעת עופות יש לסמן ולהחזיר לאותו משק רביה
לקבלת אישור יש לפנות במייל אל ד"ר קונסטנטין ביסטריצקי אחראי תחום מדגריות
( ,)KonstantinB@moag.gov.ilוהעתק לד"ר ש .נגר מנהלת מחוז דרום ()SagitN@moag.gov.il
בברכה
ד"ר קונסטנטין ביסטריצקי
אחראי תחום מדגריות
050-6132061
העתק:
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מערך בריאות העוף
ד''ר ש .פרק ר.ו.ר .מערך בריאות העוף.
ד''ר ש .נגר מנהלת מרחב דרום מערך בריאות עופות.

אישור קבלה
אני הח"מ  ______________ ,מאשר כי קבלתי את ההודעה דלעיל והנני מסכים לתוכנה.
תאריך ___________ :מס' ת.ז _________________ .חתימת מנהל המדגריה____________ :
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מערך בריאות העוף
 /צפון
דרום
מרחב:
30-7030097
פקס30-8788869 :

לכבוד_________________________ :
שם הרופאה הווטרינרית הממשלתית
למילוי על ידי אחראי המדגריה

בקשה להוציא ביצי רבייה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למדגריה באזור המוכרז או מחוץ
לאזור המוכרז (יש למלא טופס נפרד לכל מדגריית יעד):
שם המשק__________________ :

ישוב _______________ :מס .רשיון________ :

טלפון _______ :פקס________ :
סוג עוף (לסמן אחד ולמחוק את האחרים) :רבייה כבדה רבייה קלה
תאריך בקיעה____________ :

מספר לולים במשק______ :

שם מדגרית היעד__________________ :
_______________________
שם הלולן

רבייה הודים אחר______ :

מספר רשיון_____________ :

___________________
חתימה

_______________
תאריך ושעה

למילוי על ידי הרופא המטפל

אני מצהיר כי שוחחתי עם המגדל של המשק שפרטיו רשומים לעיל ואין סימנים
למחלה בעופות ,ע"פ תמותה ,נתוני הטלה ,וצריכת מזון ומים.

__________________________
חתימת הרופא הווטרינר

__________________________
חותמת הרופא הווטרינר

____________
תאריך

למילוי על ידי הרופאה הווטרינרית הממשלתית למחלות עופות
הנני מתיר להוציא את ביצי הרבייה שפרטיהן רשומים לעיל ולהכניסם למדגריית ____________
רשיון _____

עד לתאריך __________________

יש לפעול לפי ההנחיות המצורפות.
יש לחטא את הביצים בפורמלין .הוצאת הביצים חייבת להתבצע ישירות למדגריה .יש לחטא את המשאית ביציאה
מהישוב ,בכניסה למדגריה ולאחר פריקת ביצי הרבייה.
_______________________
חתימה

___________________
חותמת

______________
תאריך ושעה
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