SADARBĪBA AR PRAKTIZĒJOŠO
VETERINĀRĀRSTU

Veterinārārsta un dzīvnieku īpašnieka veiksmīga sadarbība
uzlabo bioloģisko drošību — ātri rodot risinājumus dzīvnieku
veselības problēmām un uzsākot nepieciešamo pasākumu izpildi. Veterinārārsts sniegs konsultācijas un palīdzēs rast labākos risinājumus gan dzīvnieku saslimšanu gadījumos, gan veicot
profilaktiskos pasākumus dzīvnieku novietnē.

IEGĀDĀJOTIES DZĪVNIEKUS
NO CITAS NOVIETNES
VAI IEVEDOT TOS NO
CITAS VALSTS

Pirms iegādājaties dzīvnieku, noteikti jāiegūst informācija
par dzīvnieka veselības stāvokli. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no iepriekšējā dzīvnieka īpašnieka.
Ievestos dzīvniekus ieteicams izturēt karantīnā, pirms tos
pievieno ganāmpulkam.
Iegādājoties jebkuru jaunu dzīvnieku, PVD iesaka konsultēties ar praktizējošo veterinārārstu.

IEGĀDĀJOTIES DZĪVNIEKU
BIOLOĢISKO MATERIĀLU

PVD iesaka iegādāties dzīvnieku bioloģiskos materiālus
(spermu, olšūnas) tikai no valsts veterinārajā uzraudzībā esošiem atzītiem spermas savākšanas un uzglabāšanas centriem.
Iegādājoties dzīvnieku bioloģisko materiālu no citām valstīm, pēc pavaddokumentiem pārliecinieties, vai ir ievērotas
veterinārās prasībās un vajadzības gadījumā — konsultējieties ar praktizējošo veterinārārstu.

Īpaša uzmanība jāpievērš savlaicīgai slimības atklāšanai, tādēļ:
• nodrošināt obligātos valsts uzraudzības pasākumus
(diagnostiskos izmeklējumus, vakcinācijas);
• nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam par
dzīvnieku saslimšanas gadījumiem, lai iespējami ātri
noteiktu diagnozi;
• nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam
par dzīvnieku abortiem, organizējot aborta cēloņu
noskaidrošanu;
• nekavējoties ziņot veterinārārstam par dzīvnieku
nobeigšanās gadījumiem! Veterinārārsts nobeigšanās
cēloņu noskaidrošanai veiks dzīvnieku patologanatomisko
sekciju.
Novietnē ir jāveic nobeigušos dzīvnieku uzskaite pa vecuma
grupām.
Savlaicīga infekcijas slimības apstiprināšana palīdzēs
samazināt slimības izplatīšanos!

PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ
DIENESTA PĀRVALDES
RĪGAS PILSĒTAS PĀRVALDE
Lubānas iela 49, Rīga, LV-1073
Tālr. 67039707
RIETUMPIERĪGAS PĀRVALDE
„Krīvi“, Tumes pagasts, Tukuma raj., LV–3139 Tālr. 63125850
ZIEMEĻPIERĪGAS PĀRVALDE
Kraujas iela 21/23. Rīga, LV–1024
Tālr. 67994265
AUSTRUMVIDZEMES PĀRVALDE
Lauku iela 5, Gulbene, LV–4401
Tālr. 64474425
ZIEMEĻVIDZEMES PĀRVALDE
Raiņa iela 21, Valmiera, LV-4201
Tālr. 64207313
DIENVIDLATGALES PĀRVALDE
Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404
Tālr. 65434599
ZIEMEĻLATGALES PĀRVALDE
Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4600
Tālr. 64622160
DIENVIDZEMGALES PĀRVALDE
Helmaņa iela 10, Jelgava, LV-3004
Tālr. 63007694
AUSTRUMZEMGALES PĀRVALDE
Brīvības iela 88, Jēkabpils, LV-5201
Tālr. 65234036
65220726
DIENVIDKURZEMES PĀRVALDE
E. Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401
Tālr. 63401902
ZIEMEĻKURZEMES PĀRVALDE
Daģu iela 2, Talsi, LV-3201
Tālr. 63291660
SIA „RENETA”
Dispečera tālrunis
63822498 (no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00)
Pēc darba laika un brīvdienās
29337148
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PVD IETEIKUMI
BIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS
PASĀKUMU IEVIEŠANAI

Bioloģiskās drošības pasākumu komplekss nodrošina ganāmpulka veselību, produktivitāti un pasargā dzīvnieku īpašniekus no nevajadzīgiem zaudējumiem.

• Ieejai novietnē jābūt tīrai un sausai;
• Pie ieejas dzīvnieku novietnē jānovieto dezinfekcijas
paklājs, piesūcināts ar dezinfekcijas šķīdumu: universāls
profilaktiskās dezinfekcijas līdzeklis ir 2% nātrija sārma
(NaOH) šķīdums, ziemā — var pievienot klāt vārāmo sāli
(NaCl) (10-15%); Par citiem pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem jautāt praktizējošam veterinārārstam!
• Jāpārdomā un novietnē jāierīko pēc iespējas mazāk ieeju
un izeju, lai ļautu kontrolēt cilvēku un transportlīdzekļu
plūsmu;
• Ievestos dzīvniekus karantīnā jāiztur vismaz 2-3 nedēļas,
pirms to pievienošanas pārējam ganāmpulkam;
• Īpaša uzmanība jāpievērš personāla higiēnai visā ražošanas ķēdē, kas ietver regulāras personāla apmācības un
darba drošības instruktāžas.

Bioloģiskās drošības pasākumu mērķis:
• pasargāt dzīvniekus no infekcijas slimību izplatīšanās,
• maksimāli samazināt infekcijas slimību uzliesmojumu
negatīvo ietekmi.
Galvenie priekšnoteikumi efektīvu biodrošības pasākumu
ieviešanai dzīvnieku novietnēs:
• vienota pieeja profilakses un bioloģiskās drošības jautājumu risināšanai (sevišķi saistībā ar slimību izplatīšanās
iespējām no vienas dzīvnieku novietnes uz citu);
• higiēnas prasību ievērošana novietnē;
• higiēnas prasību ievērošana novietnes apmeklētājiem.
Šo priekšnoteikumu ievērošana ļauj samazināt infekcijas
slimību uzliesmojuma iespējamību un slimību ārstēšanas izmaksas, uzlabo saimniekošanas efektivitāti un aizsargā citas
dzīvnieku novietnes un apkārtējo vidi no slimību iekļūšanas
tajā.
Atcerieties, ka profilakse vienmēr ir lētāka nekā ārstēšana un ka vakcīnu un antibiotiku pielietošana
nespēj aizvietot bioloģiskās drošības pasākumus!

Darba devējs atbild par personāla apmācību!

PASĀKUMI DZĪVNIEKU
NOVIETNĒ UN TĀS APKĀRTNĒ

Dzīvnieku īpašnieks ir atbildīgs, lai dzīvnieku infekcijas slimības neiekļūtu un neizplatītos saimniecībā.
Svarīgs priekšnoteikums ir pareizs saimniecības plānojums
un atbilstošs dzīvnieku novietņu izvietojums.
Veicot saimniecisko darbību vienmēr jāņem vērā, ka slimību
ierosinātāji izplatās dažādos veidos:
• ar inficētiem un slimiem dzīvniekiem, t.sk. savvaļas dzīvniekiem,
• cilvēku aktīvu pārvietošanos, autotransportu utt.,
• grauzējiem, asinssūcējiem kukaiņiem,
• barību, kopšanas priekšmetiem, darbarīkiem.

Jānodrošina, lai novietnes apmeklētāji / personāls:
• novietnes priekštelpā var nomazgāt rokas;
• uzvelk atbilstošu apģērbu — vienreiz lietojamo virstērpu
(halātu);
• veic apavu dezinfekciju pirms un pēc novietnes apmeklējuma
• novietnes apmeklētājus apgādājiet ar vienreiz lietojamām
bahillām (lietojamas uz apaviem).
Svarīgi:
• pārliecināties, lai novietnes personālam nav saistība ar
kādu citu dzīvnieku novietni;
• nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu novietnē;
• līdz minimumam samazināt novietnes apmeklētāju
skaitu;
• ierīkot novietnes apmeklētāju reģistrācijas žurnālu;
• novērst citu mājdzīvnieku (galvenokārt suņu un kaķu)
iekļūšanu novietnē, kā arī nepieļaut savvaļas dzīvnieku
saskarsmi ar mājas dzīvniekiem novietnē;
• apkarot kaitēkļus (grauzējus, insektus);

• iespēju robežās atbrīvot novietni no dzīvniekiem vienā
reizē, pēc principa: viss tukšs — viss pilns;
• dezinficēt dzīvnieku mītnes, palīgtelpas, dzīvnieku apkopes priekšmetus, pastaigu laukumus u.c.;
• veikt tīrīšanas un profilaktiskās dezinfekcijas pasākumus novietnē un tās apkārtnē tūlīt pēc dzīvnieku izvešanas vai vismaz vienu reizi gadā. Pēc tīrīšanas un
dezinfekcijas pasākumu veikšanas ļaut novietnei izžūt, un, veicot laboratoriskos izmeklējumus, pārbaudīt
dezinfekcijas kvalitāti;
• nodrošināt tīru ventilācijas šahtu apkārtni;
• nodrošināt, lai pakaišu un barības uzglabāšanas, savākšanas un pārstrādes vietas ir sausas, atrodas ārpus novietnēm un ir norobežotas;
• no barības tvertnēm un ēdināšanas sistēmas regulāri
izvākt barības pārpalikumus;
• organizēt izlietoto pakaišu, neizmantotās barības iznīcināšanu un beigto dzīvnieku uzglabāšanu līdz savākšanai, ievērojot vispārējās higiēnas prasības un normatīvos aktus;
• dzīvnieku līķu iznīcināšanu organizēt, izsaucot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes un iznīcināšanas uzņēmumu, piemēram, SIA “Reneta”;
• neizbarot lauksaimniecības dzīvniekiem pārtikas atkritumus, medījumu apstrādes pārpalikumus u.c.
Atcerieties, ka apmierināti un
veselīgi dzīvnieki ir ražīgāki!

