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HATÁROZAT
Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. valamint ÉFHÁT/275//2019. iktatószámú utasítása
alapján a Békés Megyei Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Föosztálya
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: eljáró hatósag) a
BE/23/11-42/2019. számú határozatával Békés megye alábbi településeinek a mellékelt térképvázlat
szerinti területeit vadd1sznóban megállapított afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) miatt fertözötté
nyilvánította, ezért Békés, Békéscsaba, Bélmegyer, Biharugra, Csárdaszállás, Doboz, Geszt, Gyula,
Körösladány, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezőberény,
Mezőgyán, Murony, Okány, Sarkad, ,Sarkadkeresztúr, Szeghalom, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány
települések közigazgatási területeire
megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelést)

rendelek el.
A megfigyelési zárlat területén elrendelt intézkedések:
1.

Valamennyi sertéstartö gazdaság egyedeit hatósági állatorvos által korcsoportonként nyilvantartásba
kell venni. Nincs szükség ismételt összeirasra, amennyiben erre 2019. évben korábban elrendelt
intézkedés alapján már sor került.

2.

Az allattartó kötelessége a telepére vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetése, és
alkalmával a hatóság részére

történő

ellenőrzés

bemutatása

3.

A gazdaságokban lévő összes sertést a szállásán (zártan) vagy más olyan helyen kell tartani, amely
megakadályozza, hogy vaddisznókkal kapcsolatba kerülhessenek.

4.

Biztosítani kell, hogy a gazdaságban vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyaghoz, amellyel az
ott lévő sertések később érintkezhetnek.

5.

A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítő, és ha szükséges,
rovarirtó eszközt kell elhelyezni (kerék-fertőtlenltö, kéz- és lábbeli fertőtlenítő).

6.

A gazdaságba olyan személy, aki érintkezésbe került vagy kerülhetett vaddisznókkal nem, vagy csak
a megfelelő higiéniai óvintézkedések betartását követően (ruházat cseréje, kéz- és lábbeli
fertőtlenítés) léphet be.

7.

A sertéstartóknak az észleléstől számított 24 órán belül jelenteniük kell a szolgáltató állatorvosnak,
ha sertésük elhullott vagy megbetegedett, illetve ha ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre
(továbbiakban KSP) gyanakszarak. ASP, KSP gyanúja esetén az állattartó közvetlenül értesítheti a
HJK-t vagy a járási főállatorvost, valamint a Nébih zöld számán (+36/80/263-24-44) keresztül
telefonon is megteheti a bejelentést a megadott határidőn belül.

8

A gazdasagban minden, az ASP tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát el
kell végezni. Amennyiben a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen hullott el, vagy annak 40 'C feletti
láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a lazas állat a gyógykezelés ellenére
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Fertőzött terület
Magas kockázatú terület
Fertőzött terület Szigorúan korlátozott részét határoló vonal

