Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás
Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek kerültek felállításra,
melyekre szigorú szállítási szabályok vonatkoznak.
A védő- és megfigyelési körzetből történő ki- és beszállítás alapelve: tilos a baromfi, tojás, baromfihús és állati hullák szállítása, de ez alóli felmentésként
megyei engedélyek kiadhatóak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ezek a feltételek jogszabályban foglalt előírásokon alapulnak, illetve az alábbiakban
kerülnek meghatározásra, melyeket a mindenkori járványügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell alkalmazni.
I. Azonnali vágásra szánt élő állat szállítása
1, védőkörzetből és megfigyelési körzetből AZONNALI LEVÁGÁSRA szánt baromfi bármilyen státuszú területen lévő vágóhídra
- zárlati területről érkező állatok vágására engedélyezett vágóhídon történhet
- a vágóhídra történő szállítást a származási hely szerint és a vágóhíd helye szerint illetékes megyék egyedileg, kérelemre engedélyezik
- a szállítások feltétele az alábbi követelmények teljesítése:
a) az állományból vett minták laboratóriumi vizsgálatok kedvező eredménnyel zárultak
- a mintát a szállítást megelőző 48 órán belül kell levenni
- a minta 60 db légcső/garat vagy kloáka tamponból áll
- a mintakísérő irat teljeskörű kitöltése kötelező, hiányos mintakísérő esetén az adatok pótlásáig a laboratórium nem vizsgálja a mintát
b) az állattartó telep 24 órán belüli hatósági állatorvosi vizsgálata, jegyzőkönyv felvételével
c) leplombált járművekben kell szállítani az állatokat
d) a vágóhídon elkülönítve kell az élő állatokat, és a termékeket* is kezelni, tartani, szállítani és tárolni
e) a hatósági állatorvosnak részletes hatósági ante mortem és post mortem vizsgálatok kell végeznie
f) a hús nem kerülhet Magyarországon kívül kereskedelmi forgalomba
g) a hús nyomonkövethetőséget biztosító címkéjét áthúzással meg kell jelölni
* abban az esetben, ha a hús hőkezelésen átesik, nem kell elkülönítve kezelni, de ebben az esetben is el kell látni az áthúzott jelöléssel és ebben az esetben
is csak Magyarországon kerülhet forgalomba.

2, mentes területről AZONNALI LEVÁGÁSRA szánt baromfi védőkörzeten belül lévő vágóhídra
- mentes területről érkező állatok vágására engedélyezett védőkörzeti vágóhídon történhet
- a vágóhídra történő szállítást a vágóhíd helye szerint az illetékes megye egyedileg, kérelemre engedélyezi
- a szállítások feltétele az alábbi követelmények teljesítése:
a) a vágóhídon az élő állatokat elkülönítve tartják és elkülönítve vágják le,
b) az előállított húst a védő és megfigyelési körzetből származó más baromfi húsától elkülönítve kell kezelni, tárolni és szállítani
3, mentes területről AZONNALI LEVÁGÁSRA szánt baromfi megfigyelési körzeten belül lévő vágóhídra
- mentes területről érkező állatok vágására engedélyezett megfigyelési körzeti vágóhídon történhet
- a vágóhídra történő szállítást és a hús kiszállítását a vágóhíd helye szerint illetékes megye egyedileg, kérelemre engedélyezi

Azonnali vágásra szánt baromfi mozgatása - összefoglalás
telep / vágóhíd védő
védő
23. § (1) feltételeivel:
1, zárlati területről érkező állatok vágására
engedélyezett vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, 60 tamponminta kedvező eredménye
4, hatósági állományvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés 24 órával indítás előtt
5, leplombált járműben szállítás
6, elkülönített vágás
7, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás
8, a húst jelölni kell és csak Magyarországon
kerülhet forgalomba
megfigyelési
23. § (1) feltételeivel:
1, zárlati területről érkező állatok vágására
engedélyezett vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, 60 tamponminta kedvező eredménye
4, hatósági állományvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés 24 órával indítás előtt
5, leplombált járműben szállítás
6, elkülönített vágás
7, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás
8, a húst jelölni kell és csak Magyarországon
kerülhet forgalomba
mentes
23. § (2) feltételeivel:
1, mentes területről érkező állatok
vágására engedélyezett védőkörzeti vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, elkülönített vágás
4, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás

megfigyelési
23. § (1) feltételeivel:
1, zárlati területről érkező állatok vágására
engedélyezett vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, 60 tamponminta kedvező eredménye
4, hatósági állományvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés 24 órával indítás előtt
5, leplombált járműben szállítás
6, elkülönített vágás
7, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás
8, a húst jelölni kell és csak Magyarországon
kerülhet forgalomba
23. § (1) feltételeivel:
1, zárlati területről érkező állatok vágására
engedélyezett vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, 60 tamponminta kedvező eredménye
4, hatósági állományvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés 24 órával indítás előtt
5, leplombált járműben szállítás
6, elkülönített vágás
7, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás
8, a húst jelölni kell és csak Magyarországon
kerülhet forgalomba
30. § (4) feltételeivel:
1, mentes területről érkező állatok
vágására engedélyezett megfigyelési körzeti
vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, hús kiszállítására megyei engedély

mentes
23. § (1) feltételeivel:
1, zárlati területről érkező állatok vágására
engedélyezett vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, 60 tamponminta kedvező eredménye
4, hatósági állományvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés 24 órával indítás előtt
5, leplombált járműben szállítás
6, elkülönített vágás
7, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás
8, a húst jelölni kell és csak Magyarországon
kerülhet forgalomba
23. § (1) feltételeivel:
1, zárlati területről érkező állatok vágására
engedélyezett vágóhíd
2, befogadó nyilatkozat
3, 60 tamponminta kedvező eredménye
4, hatósági állományvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés 24 órával indítás előtt
5, leplombált járműben szállítás
6, elkülönített vágás
7, elkülönített darabolás, tárolás és szállítás
8, a húst jelölni kell és csak Magyarországon
kerülhet forgalomba
nincsenek korlátozó feltételek

II. Élő állat továbbtartásra
A járványügyi helyzetre tekintettel további intézkedésig mentes területről korlátozás alatti területre, továbbá megfigyelési körzetből védőkörzetbe nem
szállítható be továbbtartásra szánt baromfi.
Védőkörzetből bármilyen státuszú területre az alábbi feltételekkel szállítható ki továbbtartásra szánt baromfi:
- kiszállítás előtti kedvező eredményű hatósági helyszíni ellenőrzés (klinikai vizsgálat és nyilvántartás ellenőrzése, jegyzőkönyv felvételével)
- kedvező eredményű laboratóriumi vizsgálat (60 tamponminta);
- befogadó nyilatkozat a rendeltetési hely szerint illetékes megyétől;
- hatósági állatorvos által vagy annak felügyelete alatt leplombált jármű;
- rendeltetési helyen hatósági megfigyelés legalább 21 napig.
Naposbaromfi esetében nem szükséges a kiszállítás előtti helyszíni ellenőrzés és mintavétel, és nem előírás az üres telepre történő betelepítés.
Megfigyelési körzetből mentes területre az állatmozgatás - a járványügyi helyzet miatt- a megyei hatóság által ugyanilyen feltételekkel engedélyezhető.
Megfigyelési körzeten belül az állatmozgatás - a járványügyi helyzet miatt- a megyei hatóság által ugyanilyen feltételekkel engedélyezhető, azzal az
eltéréssel, hogy a laboratóriumi vizsgálat elhagyható.
Korlátozás alatt álló területen baromfi vadállomány újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

Továbbtartásra szánt baromfi mozgatása - összefoglalás
telep/ telep védő
védő
25. § feltételeivel:
1, kiszállítás előtti hatósági
állományvizsgálat, helyszíni ellenőrzés
2, kedvező eredményű laboratóriumi
vizsgálat
3, befogadó nyilatkozat
4, leplombált jármű
5, hatósági megfigyelés 21 napig
naposbaromfi esetében nem
megkövetelt a kiszállítás előtti ellenőrzés
és laboratóriumi vizsgálat
megfigyelési nem lehetséges

mentes

nem lehetséges

megfigyelési
25. § feltételeivel:
1, kiszállítás előtti hatósági
állományvizsgálat, helyszíni ellenőrzés
2, kedvező eredményű laboratóriumi
vizsgálat
3, befogadó nyilatkozat
4, leplombált jármű
5, hatósági megfigyelés 21 napig
naposbaromfi esetében nem
megkövetelt a kiszállítás előtti ellenőrzés
és laboratóriumi vizsgálat
30. § (3) feltételeivel:
1, befogadó nyilatkozat
2, hatósági megfigyelés 21 napig
Fentieken túl el kell végezni:
a kiszállítás előtti helyszíni ellenőrzést
de az állomány laboratóriumi vizsgálata
elhagyható
nem lehetséges

mentes
25. § feltételeivel:
1, kiszállítás előtti hatósági
állományvizsgálat, helyszíni ellenőrzés
2, kedvező eredményű laboratóriumi
vizsgálat
3, befogadó nyilatkozat
4, leplombált jármű
5, hatósági megfigyelés 21 napig
naposbaromfi esetében nem
megkövetelt a kiszállítás előtti ellenőrzés
és laboratóriumi vizsgálat
30. § (3) feltételeivel:
1, befogadó nyilatkozat
2, hatósági megfigyelés 21 napig
Fentieken túl el kell végezni:
a kiszállítás előtti helyszíni ellenőrzést
az állomány laboratóriumi vizsgálatát
nincsenek korlátozó feltételek

III. Keltetőtojás
Ha a szülőállományok tartási helye védőkörzeti korlátozás alatt áll, a szállítás az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:
- a szülőállományokat, amelyekből a tojások származnak meg kell vizsgálni (diagnosztikai kézikönyv IV. fejezet 8.10. pontja):
- ellenőrizni kell a telepi nyilvántartásokat;
- 15 naponként a szülőállományokat klinikai vizsgálat alá kell venni;
- valamennyi termelési egységből szabványos mintát kell venni (20 légcső/garat tampon, 20 kloáka tampon, 20 vér, 5 hulla (ha van)).
Ha a szülőállományok tartási helye megfigyelési korlátozás alatt áll, a szállítás az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:
- a tojásokat és csomagolásukat feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket.
IV. Étkezési tojás
Védőkörzetben vagy megfigyelési körzetben tartott tojóállományoktól származó étkezési tojás szállítása egyszer használatos csomagolásban a megyei
hatóság által kijelölt csomagolóközpontba a hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedés alkalmazása esetén engedélyezhető a
megyei hatóság által.
Tojástermékek gyártására a 853/2004/EK rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerinti létesítménybe, a 852/2004/EK rendelet II.
mellékletének XI. fejezetével összhangban történő kezelésre szállítható tojás.

