
    
 
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
ΜΕΤΡΑ  ΒΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

 
Δεδομένου της πρόσφατης εμφάνισης εστίας πανώλους μικρών μηρυκαστικών για πρώτη φορά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Βουλγαρία), καθώς και της εμφάνισης νοσημάτων (ευλογιά, οζώδης δερματίτιδας 
των βοοειδών, καταρροϊκός πυρετός και κλασσική πανώλης χοίρων), τα οποία θέτουν σε κίνδυνο το 
ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μας, υπενθυμίζουμε και εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφαλείας όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω, ώστε να αποφευχθεί κάθε δυνατότητα μετάδοσης των νοσημάτων: 
 
1.Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου των ζώων. 
2.Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα  στην είσοδο - έξοδο των εκμεταλλεύσεων πάντα 
γεμάτη με απολυμαντικό υγρό. Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων  που εισέρχονται και 
εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους τροχούς των οχημάτων.  
3. Τακτικός Καθαρισμός και Απολύμανση των εκμεταλλεύσεων 
4. Τακτική απεντόμωση και μυοκτονία στις εκμεταλλεύσεις 
5. Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους 
βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες.  
Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
6. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα 
και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
7. Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από 
την εκμετάλλευση. 
8. Έλεγχος προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους. Να μη χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, 
εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα.  
9. Απομόνωση ασθενών ζώων σε ξεχωριστό χώρο. 
10. Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα  α υπόλοιπα ζώα της εκτροφής. 
11. Καθημερινός έλεγχος των ζώων για εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.  
12. Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων. 
13. Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα. 

 
Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες – Ενημέρωση Κτηνιατρικών Αρχών – Επίσημα Έγγραφα 
(Υγειονομικά Πιστοποιητικά) - Ταυτοποίηση ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους 
 

Φροντίστε να ενημερώνετε εγκαίρως την Κτηνιατρική Υπηρεσία για την πρόθεσή σας  να 
μετακινήσετε ζώα εκτός της ΠΕ Κιλκίς στα τηλέφωνα 2341353348,-345,-344,-350 (Τμήμα 
Κτηνιατρικής Κιλκίς) και 2343031378 ( Κτηνιατρικό Γραφείο Αξιούπολης του Τμήματος 
Κτηνιατρικής)                                                                         

 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

                                Κιλκίς,  28 Ιουνίου 2018 
 

ΜΕΑ 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς 

 
 
 

Αναστασιάδης Ιωάννης 


