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DĖL COVID-19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), informuoja, kad Danijoje
esančiuose audinių ūkiuose nustatyti COVID-19 ligos protrūkiai. Šios ligos virusu užsikrėtusioms
audinėms pasireiškė kvėpavimo ir virškinimo organų veiklos sutrikimai, padidėjo jų gaištamumas.
Audinių ūkiuose, kuriuose pasireiškė COVID-19 liga, nedelsiant buvo pradėti epidemiologiniai
tyrimai, siekiant nustatyti infekcijos šaltinį. Epidemiologinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad daug
ankščiau, nei šia liga pradėjo sirgti audinės, kai kuriems aidinių ūkių darbuotojams pasireiškė
COVID-19 ligos simptomai ir buvo patvirtinta COVID-19 ligos diagnozė, todėl manoma, kad sirgę
šia liga tokių ūkių darbuotojai greičiausiai ir buvo infekcijos šaltinis. Šiuo metu vis dar yra mažai
įrodymų, kad gyvūnai, įskaitant audines ir kitus kiauninius gyvūnus, perneša COVID-19 ligos
virusą žmonėms, prieš jiems pasireiškiant simptomams ar net neturint jokių simptomų.
VMVT, atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, rekomenduojama nuolat laikytis
biologinio saugumo ir higienos priemonių asmenims, prižiūrintiems gyvūnus, o taip pat
atliekantiems veterinarines procedūras. Biologinis saugumas yra labai svarbus, siekiant kontroliuoti
ir užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms, įskaitant ir COVID-19 ligą, bei apsaugoti ūkio darbuotojų
ir gyvūnų sveikatą, ir prašo VMVT departamentų, departamentų skyrių vadovų informuoti audinių
ūkių atsakingus asmenis apie jų prievolę, pastebėjus, kad audinių ūkyje gyvūnams pasireiškė
karščiavimas, kvėpavimo ir virškinimo organų pažeidimo požymiai ar padidėjo gyvūnų
gaištamumas, nedelsiant informuoti VMVT pareigūnus ir už ūkio sveikatingumą atsakingą
veterinarijos gydytoją.
VMVT informuoja, kad esant poreikiui yra galimybė COVID-19 ligos testus gyvūnams atlikti
Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute.
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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentų, departamentų skyrių vadovams.
Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijai.
Šiaurės Lietuvos švelniakailių žvėrelių augintojų asociacijai.
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijai.

