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 10.2الفصل  

 التهاب القصبة في الطيور /برونشـيت الطيـور الساري

AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS 

 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 10.2.1المادة 

 أحكام عامة

 يوماً. 50 فترة الحضانة لبرونشيت الطيور ب  قانون اليابسة تحدد من أجل أغراض 

 .Terrestrial manualتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية واللقاحات مفصلة في دليل اليابسة 

 

 10.2.2المادة 

 الدجاجتوصيات الستيراد 
 

 لية تفيد ما يلي:يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دو

 أن الطيور لم تظهر عليها يوم الشحن أية أعراض سريرية لبرونشيت الطيور؛ -1

أن الطيور واردة مـن مـرارم مرتـرخ بخلومـا مـن برونشـيت الطيـور اسـتناداً للفحوصـات  -2

 التي أجريت لتشخيص المرض؛ المصلية

  

 أو  الطيور،أن الطيور لم تحصن ضد برونشيت  -3

  

  ت ضد برونشيت الطيور ) يجب ذكر نوم اللقاح وتاريخ التحصين في الشهادةأنها حصن -4

 الصحية(.          

 

 10.2.3المادة 

 توصيات الستيراد الفراخ بعمر يوم واحد

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الفراخ

 : برمر يوم واحد 

ومن فقاسات   المحلية،من قبل السلطة البيطرية عليها رم يتم الكشف الدوري واردة من مرا -1

 ؛6.5ذات مواصفات مطابقة للمرايير الواردة في الفصل 

 أنها لم تحصن ضد برونشيت الطيور، أو  -2



ذكر نوم اللقاح وتاريخ التحصين في الشهادة  )يجب أنها حصنت ضد برونشيت الطيور    -3

 الصحية(؛ 

 أنها ناتجة من أفواج أمل:  -4

ًً ل واردة من مرارم وفقاسات مرترخ بخلوما من برونشيت ال -أ نتائج  طيور استناداً

 لتشخيص مذا المرض؛ االختبارات المصلية

 واردة من مرارم ال ترتمد تحصين أفواج األمل، أو   -ب      

 واردة من مرارم ترتمد تحصين أفواج األمل؛    -ج     

 صناديق جديدة ونظيفة.  أنها مشحونة ضمن -5

 

 

 10.2.4المادة 

 

 الدجاجتوصيات الستيراد بيض تفقيس 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد: 

 

 ؛6.5أنه تّم ترقيم البيض وفقاً للمرايير الواردة في الفصل  -1

   ها خ بخلوما من برونشيت الطيور، وأنأن البيض وارد من مرارم و/أو حواضن مرتر -2

 ؛ 6.5الحواضن لها مواصفات مطابقة للمرايير الواردة في الفصل          

 ضمن صناديق جديدة ونظيفة.  ُشحنت       -3

 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 

 

 


