
Вземат мерки срещу шап

Най-сериозното заболяване при животните - шап, е открито у нас чрез  заразено диво
прасе, което е отстреляно на 30 декември в района на  бургаското село Кости, съобщи
министърът на земеделието и храните  Мирослав Найденов. Сформиран е национален
кризисен щаб за  противодействие на заразата от шап. Няма опасност за хората,
успокои  министърът, но буквално за часове стотици животни могат да се заразят.  Ако
се пренесе болестта при домашните животни, те трябва да се убият,  предупредиха от
Националната ветеринарномедицинска служба. За всяко  убито животно държавата ще
обезщети стопаните. Въведени са ограничителни  мерки за движение на животните в
областите Бургас, Хасково и Ямбол. В  Бургаска област има забрана за търговия с живи
животни, а преминаващите  превозни средства и хора ще бъдат дезинфекцирани.
 Опасност за живота и здравето на хората няма, успокои министър Найденов.  Ако
заразата се пренесе в стопанствата и домашните животни се  разболеят, ще има
сериозни икономически загуби.
 “Заболяването, което е силно заразно, причинява сериозни увреждания на  животните
и завършва със смърт. Буквално за часове може да зарази  животните в цяло село. Тъй
като при шапа няма лечение, а изходът е  летален за животните, мерките които трябва
да се предприемат, са да се  избиват всички животни в заразените територии и
съответно собствениците  трябва да бъдат обезщетявани. Затова заболяването е с
тежки икономически  последици. Това е най-тежкото и заразно заболяване по
животните и  затова правим мобилизация. Имаме осигурен финансов ресурс, тъй като
тези  мерки е възможно да костват доста финансови средства“, коментира 
министърът.
 Заразата може да доведе и до забрана за износ на животински продукти от  страната.
Европейската комисия е информирана за плана за действие на  държавните органи.
Най-вероятно заразеното животно е дошло в страната от  Турция, където има
регистрирани много огнища на вируса.
 Мирослав Найденов успокои също така, че към момента няма информация в  страната
да се пристигнали продукти от Германия с диоксин.  Канцерогенното вещество бе
открито в яйца и месни продукти в Германия.  Властите там забраниха вчера доставките
на яйца и месо от около 1000  ферми,  в които отглеждат пилета, пуйки и прасета.
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