
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  القانون

 10.6الفصل  

 التهـاب الكبـد الفيروسـي في البـط

DUCK VIRUS HEPATITIS 

تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين()  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10.6.1المادة 

 

حكام عامةأ  

   أيام. 7تحدّد فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي في البط بـ دليل اليابسة  من أجل أغراض 

 .Terrestrial manualاليابسة  توجد مواصفات االختبارات التشخيصية واللقاحات في دليل

 10.6.2المادة 

 توصيات الستيراد البط
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 أن الطيور لم تظهر عليها يوم الشحن أية أعراض سريرية اللتهاب الكبد الفيروسي في البط؛  -1

 واردة من مزارع معترف بخلوها من التهاب الكبد الفيروسي في البط؛أنها  -2

 أنها لم تحصَّن ضد التهاب الكبد الفيروسي في البط، أو -3

 أنها حّصنت ضد التهاب الكبد الفيروسي في البط )يجب ذكـر نـوع اللقـات وتـاريت التحصـين فـي الشـهادة  -4

 الصحية(.    

 



 10.6.3المادة 

 

 الستيراد فراخ البط بعمر يوم واحدتوصيات 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 البيطريــة، وأن  خاضـعة للكشــل الـدور  مــن سبـل الســلطة فقاســات أن الفـرا  واردة مــن مـزارع و أو    -1

 ؛6.5لها مواصفات مطابقة للمعايير الواردة في الفصل  الفقاسات       

 أنها لم تحصن ضد التهاب الكبد الفيروسي في البط، أو   -2

 أنها حصنت ضد التهاب الكبد الفيروسي في البط ) يجـب ذكـر نـوع اللقـات وتـاريت التلقـيل فـي الشـهادة    -3

 الصحية(،      

واصفات التالية: أنها ناتجة من أفواج أهل تتمتع بالم    -4  

 معترف بخلوها من التهاب الكبد الفيروسي في البط؛  فقاسات أنها واردة من مزارع و أو من   -أ       

 ال تعتمد تحصين أفواج األهل ضـد التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي  فقاسات أنها واردة من مزارع و أو   -ب      

 أو البط،           

 تعتمـد تحصـين أفـواج األهـل ضـد التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي  فقاسات أو  أنها واردة من مزارع و  -ج     

 البط؛           

 

 .غير مستعملةو نظيفةضمن صناديق  تم شحنها أنه -5

 

 

 

 

 



 10.6.4المادة 

 

 بيض البط المعد للفقستوصيات الستيراد 

 

 االستيراد  عند يتوجب على السلطات البيطرية 

 بيطرية دولية تفيد ما يلي:طلب إبراز شهادة صحية 
 

 ؛6.5التفقيس وفقاً للمعايير الواردة في الفصل  تطهير بيض  أنه تم -1

معتـرف بخلوهـا مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي الـبط، وأن  فقاسـات أن البيض وارد مـن مـزارع و أو  -2

 ؛6.5لها مواصفات مطابقة للمعايير الواردة في الفصل  فقاسات ال

 أن البيض مشحون ضمن صناديق نظيفة وغير مستعملة. -3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 


