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אל :רופאי בקר ,צאן וחזירים.
הנדון :מחלת הפה והטלפיים בניר יצחק – הודעה מס' .5
 .1כידוע בתאריך  6/2/17אובחנה נגיף הפה והטלפיים ברפת החלב בקיבוץ ניר
יצחק .הנגיף סווג כנגיף מזן .O
 .2בבירור בעקבות התחלואה בניר יצחק  ,התקבלו גם דיווחים על תחלואה
חשודה כפו"ט בעדרי צאן ובקר ברצועת עזה ,מסביבות רפיח ,חאן יונס והעיר
עזה .ככל הנראה התחלואה החלה שם לפני מספר שבועות ויתכן שמקורה
בהעברת בקר וצאן ממצרים לרצועת עזה .הנחת העבודה היא כי כל רצועת
עזה נמצאת בסיכון גבוה לתחלואה בפו"ט כעת .דגימות מהרצועה הגיעו ביום
ד' למכון הווטרינרי ומהן בודד נגיף פו"ט שעדיין לא סווג סופית.
 .3יתכן כי זן הנגיף אינו מהזנים המוכרים שבודדו בישראל בהתפרצויות בשנים
האחרונות ואפשר שקיימת התאמה פחותה מהמקובל בין זן ההתפרצות לזני
התרכיב .מצב זה עלול להביא לתחלואה והופעת סימנים קליניים גם בבקר
מחוסן כדבעי ולכן נדרשת הקפדה רבה עוד יותר על בטיחות ביולוגית ומניעה.
 .4לאור זאת מוטלות המגבלות הבאות על המשקים הנמצאים בטווח של  3ק"מ
מגבול רצועת עזה:
 בקר ממשקים אלו יצא רק  14ימים לאחר חיסון.
 הוצאת בקר תבוצע בצמוד לאישור קליני על בריאות הבקר והעדר
סימני פה וטלפיים במשק.
 הוצאת בקר ממשקים אלו תבוצע באישור מנהל לשכה בלבד ,ותוך ידוע
המחלקה לפיקוח על המוצרים מן החי.
 .5מצורפים מפה התוחמת את הטווח של  3ק"מ מגבול רצועת עזה ורשימת
הישובים הכלולים בתחום זה.
 .6עדכונים נוספים בהמשך עד סיום ההתפרצות.
 .7חשוב להסביר ללקוחות ואחרים כי מחלת הפו"ט איה זואונוטית ואין כל קשר
בין נגיף הפו"ט במקנה לבין המחלה המכונה בשם זה בבני אדם ,ועם זאת יש
סיכון כי בני אדם יעבירו את המחלה בגופם ,בגדיהם או כליהם.
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