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Ενηµέρωση κτηνοτρόφων για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών
Αγαπητέ κτηνοτρόφε,
Η Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών είναι µια πολύ σοβαρή ιογενής νόσος µε µεγάλη µεταδοτικότητα
και σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό κατά την έναρξη του
νοσήµατος και την εµφάνιση εξανθηµάτων στο δέρµα µε ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στον
τράχηλο, στους µαστούς, στις µασχάλες, και στο κάτω µέρος της ουράς.
Αν κατά τον έλεγχο εντοπίσετε τέτοιες αλλοιώσεις αµέσως πρέπει να ειδοποιήσετε την πλησιέστερη
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να αναφέρετε το περιστατικό, καθώς πρόκειται για νόσηµα υποχρεωτικής
δήλωσης.
Το νόσηµα δεν µεταδίδεται στον άνθρωπο.

Τα προληπτικά µέτρα για την προστασία της εκµετάλλευσης από την µόλυνση είναι τα παρακάτω:
-

Κατασκευάστε λεκάνες απολύµανσης σε κάθε είσοδο και έξοδο της εκµετάλλευσής σας και γεµίστε
τις µε διάλυµα εγκεκριµένου απολυµαντικού στην κατάλληλη αραίωση. Το ανωτέρω διάλυµα πρέπει
να ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση.

-

Περιφράξτε πλήρως την εκτροφή σας. Φροντίστε ώστε οι πόρτες εισόδου/εξόδου να κλείνουν και να
µη µένουν άσκοπα και για πολύ ώρα ανοιχτές.

-

Να απαιτείτε από τα οχήµατα παραλαβής γάλατος και µεταφοράς ζώων να φέρουν κινητό εξοπλισµό
ικανό να απολυµάνει επαρκώς το όχηµα πριν την είσοδο και έξοδο από την εκµετάλλευση.

-

Προχωρήστε σε προληπτικές απεντοµώσεις της εκτροφής σας σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

-

Περιορίστε τον αριθµό των επισκεπτών στην εκµετάλλευση σας στον απολύτως απαραίτητο.

-

Ξεφορτώστε τις ζωοτροφές σε χώρο µακριά από τους χώρους σταβλισµού των ζώων.

-

Αναβάλετε την αγορά ζώων που πιθανόν να είχατε προγραµµατίσει.

-

Μην επισκέπτεστε άλλες εκµεταλλεύσεις και µη δανείζετε ή µη δανείζεστε εξοπλισµό από αυτές.

-

Ενηµερώστε άµεσα την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχή σας για την εµφάνιση ύποπτων
συµπτωµάτων

Ευελπιστούµε στην συνεργασία σας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής σας και
της χώρας.
Το Τµήµα Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσσαλονίκης είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
ενηµέρωση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 478 315, 478 316, 478 317, 384 410

