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Печат 
затвори

Информация, получена на 29/11/2019 от д-р Джеронимо Радуку Бранеску, главен държавен секретар по ветеринарна
медицина, Национална санитарна ветеринарна безопасност и безопасност на храните, Национална агенция по
санитарна ветеринария и безопасност на храните, Букурещ, Румъния

Нюкасълска болест, 
Румъния

резюме

Тип на отчета Незабавно уведомяване

Дата на началото на събитието 28/11/2019

Дата на потвърждение на
събитието 28/11/2019

Дата на отчета 29/11/2019

Дата, предадена на OIE 29/11/2019

Причина за уведомяване Рецидив на изброено заболяване

Дата на предишното възникване 28/04/2017

Проява на болест Клинично заболяване

Причинител Вирус на нюкасълска болест

Естество на диагнозата Клинична, лабораторна (напреднала), некропсия

Това събитие се отнася до определена зона в рамките на страната

Нови огнища (1)

Избухване 1 Николае Балческу, Калараси

Дата на започване на огнището 29/11/2019

Състояние на огнището Продължаване (или не е предоставена дата)

Епидемиологична единица ферма

Засегнати животни
вид Податлив случаи Смъртните случаи Убит и изхвърлен заклани

Птици 6871 6871 62 0

Засегнато население Брой 6809 птици ще бъдат избити, процесът продължава.

Обобщение на
огнищата Общо огнища: 1

Общо засегнати
животни

вид Податлив случаи Смъртните случаи Убит и изхвърлен заклани

Птици 6871 6871 62 0

Статистика за огнища
вид Явна

заболеваемост
Явна

смъртност
Очевидна смъртност на

случаите
Загубени пропорционални

животни *
Птици 100,00% 0,90% 0,90% **

* Отстранява се от възприемчивото население чрез смърт, унищожаване и / или клане

** Не се изчислява поради липсваща информация

епидемиология

Източник на огнището (ите) или произходът на инфекцията Неизвестно или неубедително

Мерки за контрол

Приложени мерки Контрол на движението вътре в страната
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Наблюдение в зоната на задържане и / или защита
Скрининг
Официално унищожаване на животински продукти
Официално изхвърляне на трупове, странични продукти и отпадъци
Отпечатване
райониране
дезинфекция
Ваксинацията е разрешена (ако има ваксина)
Няма лечение на засегнатите животни

Мерки, които трябва да се прилагат Няма други мерки

Резултати от диагностични изследвания

Име и вид на лабораторията вид Тест Дата на
изпитване резултат

Институт за диагностика и здраве на животните (Национална
лаборатория)

Птици PCR в реално
време

28/11/2019 Положителен

Бъдещо отчитане

Събитието продължава. Ще се представят седмични доклади за проследяване.

Карта на местата за огнище


