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По време на заседанието бяха обсъдени следните точки:
-

Във връзка с умъртвяването на птици в засегнатите обекти, се появява проблем с
налични количества на сух лед, за това на регионално ниво в Пловдив е взето
решение да се убиват с въглероден диоксид, в сътрудничество с пожарната;

-

Получена е информация от ДЛС „Чекерица“, обл. Пловдив, че определената от
регионалната „Басейнова дирекция“ към МОСВ, площадка за загробване на птици
е в непосредствена близост до стопанството, което към момента е отрицателно за
инфлуенца. Избраната площадка създава риск за заразяване на стопанството и
трябва да бъде сменена с друга.

-

В БАБХ е обсъждан варианта да се вземат и изпратят проби от всички обекти за
отглеждане на патици и да се изследват в НДНИВМИ или във външна лаборатория.
Към момента НДНИВМИ няма капацитет за изследване на 300 проби, а на около
150 в срок от 7 дни, какъвто е очакваният брой на пробите, които ще постъпят. Ще
се разгледа възможността и ще се изчислят необходимите средства за изследване
на пробите във външна лаборатория (в Румъния/Гърция) и за закупуване на машина
за real-time PCR за НДНИВМИ.

-

Както на предходното заседание на 30.12.2016 е дискутирано, е разпространена
информацията всички служители, които влизат в огнища да приемат Tamiflu, a на
лицата с грипни симптоми е забранено влизането в огнища.

-

Взето е решение да се унищожат наличните партиди в люпилни за водоплаващи в
засегнатите области (яйца и еднодневни пилета) и да се възбранят движенията от и
към съответните обекти.
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-

Като контролна мярка е обсъден варианта за насочване на партидите птици от
обектите в засегнатите зони поетапно за клане, след направено лабораторно
изследване и получаване на отрицателен резултат. След това обектите ще се
държат определено време празни.

-

Заповедта за лова трябва да бъде изменена и да бъде забранен лова на територията
на цялата страна. Тъй като към настоящия момент тя все още не е разписана –
същата ще бъде изменена от БАБХ и ще бъде придвижена.

-

От страна на ДАНС ще бъде направена проследимост на патиците мюлари, които
са продадени от засегнатия обект в местност „Дъбника“, Враца.

-

При хора до момента са констатирани щам H3N2, както и H1N1 – в Пловдив.

-

Унищожаване на птици от огнища – трябва да се обмисли вариантът мобилният
инсинератор да бъде използван за унищожаване на патици, тъй като капацитетът
му на работа е по-добър при обезвреждането им, отколкото при кокошки.

-

Има възникнало съмнение в обект на територията на обл. Хасково, изпратен е екип
от ЦУ на място.

Взети решения и дадени препоръки:
1. Да се забрани лова на диви птици, на територията на цялата страна предвид
ежедневното влошаване на епизоотичната обстановка в различни области на
страната. Проектът на заповед да бъде изготвена от страна на БАБХ.
2. Да се изготви заповед от страна на БАБХ за унищожаване на наличните партиди в
люпилните за водоплаващи в засегнатите области и да се възбранят съответните
обекти.
3. Да бъде разрешено поетапото насочване за клане на птици от обекти, които се
намират в засегнатите зони (3 и 10-км зони), след получаване на отрицателен
лабораторен резултат.
4. От страна на НДНИВМИ да бъдат проучени вариантите и да бъде изготвена
докладна за изпращането на проби за изследване във външна лаборатория и
закупуване на апарат за real-time PCR.
5. Директорът на НДНИВМИ да разпореди изпращане на необходимия персонал в
НРЛ и да се организира работа на смени, вкл. и през почивните дни.
6. От БАБХ да бъде изготвена докладна за разходите за ликвидиране на огнищата.
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