القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 8.12
الدودة اللولبية للعالم الجديد
والدودة اللولبية للعالم القديم
NEW WORLD SCREWWORM
(Cochliomyia hominivorax) and
OLD WORLD SCREWWORM
)(Chrysomya bezziana
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 8.12.1
توصيات لالستيراد من بلدان تعتبر موبوءة بمـرض الـدودة اللولبية للعالم الجديد أو العالم
القديم
يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد
الحيوانات البرية أو األليفة
طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:
-1

-2

أنه ت ّم قبل الشـــحب شباشـــرة ا ححو الحيوانات المتدة للتصـــدير حي ششأعة المنشـ ـ بواســـطة الطبيب
البيطري المســـ،ولل للتحري عب ااتمال وجود جروح تحوي بيو ـــا ا أو يرقات للدودة اللولبية للتالم
الجديد أو التالم القديم ،وأنه تم استبتاد كل ايوان شوبوء شب عملية التصدير؛
أنه اتخذت شباشرة حي بلد التصدير قبل الحجر على الحيوانات اإلجراءات التالية:
أ  -شتـاينـة كـل ايوان بتنـايـة وتحـ إشــــراا شبـاشــــر لطبيـب بيطري شســــ،ول للكشــــ عب
ااتمـال وجود أيـة جروح شلوثـة بـالـدودة اللولبيـة وتبيب أن جميع الحيوانـات ســــليمـة شنهـا؛
وكذلك
ب -شتــالجــة جميع الجروح وقــاوي ـا ا بواســــطــة ســـــاوــل زيتي شبيــد لليرقــات شتتم ـد أســــمي ـا ا
وبالجرعة المطلوبةل وكذلك
ج-

تمـ شتـالجـة جميع الحيوانـات بـالت طي أو أ المســــااي أو أيـة وســــيلـة أ ر شبـاشــــرة
بتـد المتـاينـةل واســــتتمـال دواء شتتمـد أســــميـا ا شب قبـل بلـدي التصـــــدير وا ســــتيراد
لمكـاححـة الـدودة اللولبيـة للتـالم الجـديـد أو القـديمل تحـ إشــــراا طبيـب بيطري شســــ،ول
ووحقا ا لتوصيات المصنع المنتج للدواء؛

-3

أنه بتد انتهاء حترة الحجر وقبل الشحب شباشرة اتخذت اإلجراءات التالية:
أ  -تم ححو جميع الحيوانات شجددا ا للكشــ عب ااتمال وجود أي تلوب بالدودة اللولبية وتبيب أن
جميع الحيوانات سليمة شنهال
ب  -تمـ شتـالجـة جميع الجروح وقـاويـا ا بواســــطـة شبيـد زيتي لليرقـات شتتمـد أســــميـاال وتحـ
إشراا طبيب بيطري شس،ولل
ج-

أ ضــــتـ جميع الحيوانـات شجـددا ا لتيج وقـاوي بواســــطـة الت طي
كما وأد حي الفقرة الثانية أعيه.

أو أ

المســـــااي

المادة 8.12.2
توصيات بشأن الحجر والنقل
-1
-2

يجـب أ أأ ــــيـة المشا أب حي شحطـة الحجر ووســـــاوـل النقـل بتنـايـة عب طري اســــتتمـال
شبيد لليرقات شتتمد أسميا ا وإعادة الر قبل كل عملية إش ال لمحطة الحجر وبتدها.
يجـب أن يكون ط ســــير الرالـة شبـاشــــرا ا قدأ اإلشكان ودون توقـــــــ ـ
الحصول على شواحقة شسبقة شب بلد ا ستيراد.

حي بلد ثال إ بتـــــــــد

المادة 8.12.3
الكشف على الحيوانات عند الوصول
-1

يجـب ححو الحيوانـات عنـد وصــــولهـا الى بلـد ا ســــتيراد بتنـايـة كتشـــــاا وجود أيـة جروح
شحتملـة وإشكـانيـة تلوثهـا بـالـدودة اللولبيـة للتـالم الجـديـد أو القـديمل وتلـك تحـ إشــــراا طبيـب
بيطري شس،ول.
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وزأاو ب شحطـة الحجر ووســـــاوـل النقـل
ـ
وســـــاوـل النقـل

يجـب نش حرشـــــة الحيوانـات شب أأ
وارقها حوأا بتد كل عملية تصدير.

المادة 8.12.4
استيراد/تصدير المنتجات الحيوانية
يتوق نمو يرقـات تبـابـة الـدودة اللولبيـة للتـالم الجـديـد أو القـديم على تطفلهـا على الحيوانـات وهى ايـةل و
تسـتطيع اليرقات البقاء اية حي األنسـجة الميتة أو المنتجات الحيوانيةل و شبرأ إتا ا لفر أية شـروط اصـة
على هذه المنتجات عند ا ستيراد.
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