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پيش گفتار:
نسخه اوليّه دستورالعمل « پيشگيري و كنترل بيماري هاي ويروسي ماهيان قزل آالي كشور » بنا به پيشنهاد دفتر بهداشت و
مديريت بيماري هاي آبزيان و به استناد قانون سازمان مصوب  1331و آيين نامه هاي مربوطه در آبان ماه سال  1332تدوين شده و با
كد ( )31/11/IVOبه تصويب رسيد و از آذرماه سال  1332الزم االجرا گرديد .اين دستورالعمل در آبان ماه  1333مورد بازنگري اوّل
قرار گرفت .با توجه به لزوم به روز رساني ،اين دستورالعمل در ارديبهشت ماه  1338مورد بازنگري قرار گرفت و به عنوان بازنگري دوّم
از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي گردد.
ماده  - 1اهداف:
الف -هدف اصلي :
پيشگيري ،كنترل و ريشه كني بيماري هاي ويروسي در مراكز تكثير  /تفريخ و مزارع پرورشي ماهيان قزل آالي كشور
ب -اهداف فرعي :
 -1ارتقاء سطح بهداشتي مراكز تكثير  /تفريخ و مزارع پرورش ماهيان قزل آالي كشور
-2كمك به اجراي مراقبت هاي فعال و غير فعال بيماري هاي ماهيان سردآبي
ماده  -2تعاريف واژه ها و اصطالحات:
اصطالحات بكار رفته در اين دستورالعمل داراي مفاهيم زير است:
 .2.1سازمان :سازمان دامپزشكي كشور
 .2.2اداره كل :اداره كل دامپزشكي استان
 .2.3دفتر آبزيان :دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان
 .2.4اداره :اداره دامپزشكي شهرستان
 .2.3مركز تكثير :مركز نگهداري گلّه مولد و توليد تخم چشم زده و بچه ماهي در گروههاي سنّي مختلف
 .2.1مزرعه پرورش :مزرعه پرورش ماهي به قصد عرضه و فروش گوشت ماهي به بازار
 .2.2مركز تفريخ و پرورش :مزرعه تفريخ تخم چشم زده و توليد بچه ماهي
 .2.8تخم چشم زده :تخم ماهي قزل آال كه چشمهاي جنين داخل آن قابل رويت است
 .2.3بچه ماهي قابل فروش :بچه ماهي 3گرم و به باال
 .2.11ماهي بازاري :ماهي پرورشي كه مراحل رشد خود را طي كرده و قابل عرضه براي فروش در بازار باشد.
 .2.11پيشگيري :اقدامات بهداشتي ،درماني و قرنطينه اي به منظورجلوگيري از ورود عامل بيماري زا و بروز بيماري
 .2.12كنترل :اقداماتي به منظور محدود كردن بيماري و جلوگيري از انتشار آن به ساير مناطق
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 .2.13تشخيص :اقداماتي براساس مقررات فني و بين المللي و اصول شناخته شده علمي براي تشخيص بيماري و شناسايي عامل
مربوطه
 .2.14بيماري ويروسي :بيماري كه بوسيله عوامل ويروسي در ماهيان قزل آال ايجاد مي شود نظير بيماري نكروز عفوني لوزالمعده
( ،)IPNبيماري سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي ( )VHSو بيماري نكروز عفوني بافت خون ساز ()IHN
 .2.13مزرعه مشكوك :مزرعهاي كه داراي ماهيان بيمار با عالئم باليني و كالبدگشائي بيماري هاي ويروسي و يا تلفات است و
هنوز با روش هاي آزمايشگاهي اعالم شده توسط سازمان عامل بيماري زا رديابي نشده است.
 .2.11مزرعه آلوده :مزرعه داراي ماهيان بيمار با عالئم باليني وكالبدگشائي كه بر اساس نتايج آزمايشگاهي وقوع بيماري ويروسي
در آن تاييد شده است.
 .2.12منطقه /زون ( :)Zoneيك ناحيه جغرافيايي مشخص كه بخشي از يك يا چند استان يا حتّي كشور بوده كه داراي سيستم
هيدرولوژيكي يكسان است و شامل بخش هايي از يك حوزه آبريز از سرچشمه تا يك مانع طبيعي يا مصنوعي مي باشد كه از
مهاجرت آبزيان از مناطق پايين دست به باالدست جلوگيري مي كند و مزارع مستقر در آن از يك منبع آبي مشترك آبگيري
مي كنند.
 .2.18دوره آيش :مدت زمان بين عمليات تخليه كامل و امحاء و سپس خشك كردن و ضدعفوني كامل مزرعه آلوده تا ورود مجدد
تخم چشم زده  /بچه ماهي جهت پرورش كه حداقل يك ماه ميباشد.
 .2.13زون آلوده :زوني كه داراي حداقل يك مزرعه آلوده باشد.
 .2.21زون پاك :چنانچه در مزرعه يا منطقه اي ،بروز بيماريهاي هدف در طي دو سال گذشته گزارش نشده باشد و در طي اين دو
سال تحت برنامه مراقبت از بيماري هم بوده و ويروس عامل بيماري در آن رديابي نشده باشد و يا فاقد پرورش ماهي قزل آال
و ساير گونه هاي حساس به بيماري باشد ،در وضعيت پاك قرار مي گيرند.
 .2.21زون نامشخص :چنانچه در مزرعه يا منطقه اي ،بروز بيماري گزارش نشده ولي تحت برنامه مراقبت نبوده و يا به دنبال
رخداد بيماري ،عمليات معدوم سازي و آيش گذاري انجام و مجدداً ماهي دار شده ولي دو سال مراقبت آن سپري نشده باشد،
در وضعيّت نامشخّص قرار مي گيرند.
 :2،22كوپه بندي ( :)compartmentalizationمشخص كردن واحد يا واحدهاي معيني از مزارع آبزي پروري در يك كشور
يا منطقه ي آلوده ،كه با مكان يابي درست ،اعمال مديريت صحيح يكپارچه ،مستند سازي كليه ي فعاليت هاي مربوطه و
رعايت كامل اصول امنيت زيستي تعيين مي شود و در عين حال ارتباط بين واحدهاي آن به دقت تعريف شده و هدف آن
امكان و تسهيل تجارت آبزيان در منطقه يا كشوري كه به يك يا چند عامل بيماري زاي مهم آلوده شده با ساير مناطق و
كشورها مي باشد.
 .2،23سامانه  :GISسامانه الكترونيكي پايش و مراقبت بيماري هاي آبزيان كشور
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ماده  -3دامنه كاربرد:
اين دستورالعمل در مراكز تكثير  /تفريخ و مزارع پرورشي ماهيان قزل آالي كشور كاربرد دارد.
ماده  -4مسئوليت اجراء :
اداره كل مسئول اجراي اين دستورالعمل بوده و تمامي مراكز تكثير  /تفريخ و مزارع پرورشي ماهيان قزل آالي كشور ملزم به رعايت
مفاد آن مي باشند و دفتر آبزيان مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن را بر عهده دارد.
ماده  -3قوانين و مقررات مرتبط:
 .3.1ماده  3قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب  1331و آيين نامه مربوطه
 .3.2آئين نامه نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب  1382هيئت وزيران
 .3.3آئين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد مصوب  1323هيات وزيران
 .3.4آئين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها مصوب 1383
ماده  – 1به منظور هماهنگي در اجراي اين دستورالعمل الزم است كميته اي با عضويت مديركل دامپزشكي استان (رئيس) ،رئيس
اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان (دبير) ،مديركل/مدير شيالت استان (عضو) ،رئيس نظام دامپزشكي استان (عضو) ،رئيس
تشكل صنفي مرتبط استان (عضو) و رئيس صندوق بيمه محصوالت كشاورزي استان (عضو) ،به صورت ادواري يا در موارد خاص
تشكيل مي گردد.
ماده -2به منظور پيشگيري از ورود عوامل بيماري زا و جلوگيري از بروز بيماري ،صاحب و يا متصدي مركز تكثير /تفريخ و مزرعه
پرورش مطابق ماده  11آئين نامه نظارت بهداشت عمومي موظف به دريافت پروانه بهداشتي بهره برداري و به كارگيري مسئول فني
بهداشتي بوده و ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي ذيل تحت نظارت مسئول فني بهداشتي مي باشد.
 .2.1آب ورودي مركز تكثير/تفريخ به روشهاي قابل اجرا نظير استفاده از ،UVازن ضدعفوني گردد.
 .2.2مزارع پرورش مستقر در حاشيه رودخانه هاي زون آلوده بايد نسبت به سالم سازي آب ورودي نظير استفاده از چاهك هاي حريمي
اقدام نمايند.
 .2.3مراكزي كه اقدام به واردات تخم چشم زده خارجي مي كنند پساب سالن قرنطينه نبايد بدون انجام عمليات ضدعفوني آب خروجي
به روشهاي قابل اجراي موثر نظير استفاده از ،UVازن وارد منابع آبي گردد.
 .2.4براي هر تانك  /استخر لوازم و ادوات مجزا نظيرساچوك ،فرچه ،سطل تهيه شده و كليه تجهيزات و وسايل پس از هر بار استفاده
با استفاده از تركيبات مجاز ضدعفوني گردند.
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 .2.3تخم هاي چشم زده وارداتي در بدو ورود به سالن تفريخ و قبل از قرار گرفتن در سيني/سبدهاي تفريخ طبق بخشنامه شماره
 34/41/33311مورّخ  1334/12/13ضدعفوني گردند.
 .2.1رعايت تراكم در تراف ها ،حوضچه هاي نرسري و استخرهاي پرورشي برابر ضوابط صدور پروانه و دستورالعمل هاي مربوطه
الزامي است.
 .2.2روزانه وضعيت سالمت ماهيها روزانه ثبت شود.
 .2.8ماهي هاي تلف شده ،به طور منظم ،روزانه جمع آوري شده و با استفاده از كوره الشه سوز سوزانده يا در چاله با عمق حداقل -1
 1/3متر و آهك پاشي با آهك زنده به نسبت  1:1دفن (به نحوي كه از دسترس حيوانات گوشتخوار دور بماند) و امحا گردند.
 .2.3رعايت كامل اصول امنيت زيستي نظير ضدعفوني دست ،حمام پا ،عدم ورود افراد متفرقه ،كنترل تردد پرسنل (تعويض لباس،
شستشو و ضدعفوني دست و پا ،)...،عدم ورود خودرو بدون انجام عمليات شستشو و ضدعفوني مناسب و جداسازي محل پارك
خودروها و عدم ورود آنها به بخش توليد و پرورش مزرعه،
تبصره :ضدعفوني كننده هاي مورد استفاده در مركز بايد جزو ضدعفوني كننده هاي مجاز سازمان دامپزشكي كشور باشد.
ماده - 8به منظور ذخيره سازي ،الزم است اقدامات ذيل صورت گيرد:
 .8.1متصديان/مالكين مراكز تكثير و مزرعه پرورش زير نظر مسئول فني بهداشتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
 .8.1.1تخليه كامل ،پاكسازي  ،ضدعفوني و آماده سازي محل نگهداري نظير استخرها /تراف ها قبل از ذخيره سازي
 .8.1.2صدور مجوز بهداشتي ورود آبزي از سامانه  GISتوسط مسئول فني بهداشتي و ارائه آن به اداره دامپزشكي شهرستان به منظور
تأييد
 .8.1.3تأمين آبزي داراي گواهي سالمتي و اخذ مجوز حمل از دامپزشكي شهرستان مبدأ
 .8.1.4اعالم ورود آبزي به اداره دامپزشكي مقصد حداكثر ظرف مدت  24ساعت
 .8.1.3ثبت ورود آبزي در سامانه  GISتوسط مسئول فني بهداشتي مركز
تبصره :در صورتيكه مزرعه فاقد مسئول فني بهداشتي مي باشد ثبت موارد در سامانه  GISبر عهده اداره مي باشد.
 .8.2تأييد تخليه بچه ماهي ها در مزرعه مقصد در سامانه يكپارچه قرنطينه توسط اداره دامپزشكي
ماده  -3به منظور تشخيص بيماري الزم است موارد ذيل رعايت گردد:
 .3.1گزارش هر گونه تلفات غيرعادي توسط مسئول فني بهداشتي و يا متصديان مركز تكثير  /تفريخ و مزرعه پرورش به اداره
دامپزشكي بالفاصله پس از مشاهده تلفات و ثبت بروز بيماري در سامانه GIS
 .3.2بررسي گزارش اوليه و در صورت لزوم اعزام كارشناس ظرف مدت كمتر از  24ساعت توسط اداره دامپزشكي و گزارش رخداد
بيماري به اداره كل.
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 .3.3بازديد از مزرعه و معاينه باليني و كالبدگشايي ماهيان بيمار و داراي عالئم و نمونه برداري از ماهيان بيمار (مطابق بندهاي  2.3.2و
 2.3.3و  2.3.4و  2.3.3دستورالعمل اجرايي برنامه ملي مراقبت بيماري هاي  )IPN ،VHS ،IHNو ثبت در سامانه  GISتوسط
كارشناس.
 .3.4تأييد گزارش در سامانه  GISحداكثر  24ساعت پس از بازديد توسط اداره دامپزشكي.
 .3.3درصورت مشكوك بودن به وقوع بيماري هاي ويروسي مشمول اين دستورالعمل بالفاصله برقراري شرايط قرنطينه اي مبني بر
جلوگيري از نقل و انتقال ماهي و وسايل و ادوات و تجهيزات از مركز آلوده به ساير مراكز تا حصول نتايج نهايي آزمايشات
بصورت كتبي به مزرعه دار ابالغ مي گردد.
 .3.1از مزارع مشكوك به شرح ذيل نمونه برداري شده و به آزمايشگاههاي معين منطقه اي ارسال گردد:
 .3.1.1جهت انجام آزمايشات مولكولي حداقل تعداد  11نمونه ماهي داراي عالئم باليني در الكل حداقل  21درجه از هر مركز و يا
مزرعه نمونه گيري مي شود.
 .3.1.2بر روي تمام ظروف نمونه برداري بر چسبهاي ضد آب مناسب چسبانده و بر روي هر يك مشخصات نمونه شامل تاريخ نمونه
برداري و نام استان و شهرستان و نام وكد واحد اپيدميولوژيك و هر آنچه كه موجب تفكيك و تفريق نمونه ها از يكديگر مي
شود ،با مداد درج گردد.
 .3.1.3نمونه ها منظم و مرتب در راكهاي مخصوص چيده شده و در بسته هاي عايق (يونوليت) حاوي يخ به خوبي بسته بندي و به
آزمايشگاه ارسال گردد.
 .3.1.4رعايت اصول امنيت زيستي و نكات بهداشتي در زمان بازديد و نمونه برداري از مزارع الزامي است.
 .3.1.3به منظور حداكثر دقت در جلوگيري از ورود آلودگي احتمالي الزم است عمليات نمونه برداري با رعايت حداكثر شرايط استريل در
فيلد انجام شود.
 .3.2آزمايش تشخيصي رديابي عامل بيماري در نمونه ها ،آزمايش مولكولي  Real Time-PCRمي باشد.
 .3.8انجام آزمايش توسط آزمايشگاه و اعالم نتيجه حداكثر ظرف مدت سه روز كاري پس از دريافت نمونه.
 .3.3بررسي نتايج آزمايشات با توجه به تاريخچه وضعيت بيماري در منطقه و مركز صورت گرفته و تصميم به شرح ذيل اتخاذ گردد:
 .3.3.1در مراكزي كه داراي عالئم باليني بيماري بوده و نتيجه آزمايش مولكولي استان مثبت مي باشد ،مزرعه مثبت تلقي مي گردد.
 .3.3.2چنانچه نتايج مولكولي با يافته هاي باليني مطابقت نداشته باشد ،ضمن هماهنگي با دفتر ،نمونه ها جهت انجام آزمايشات
تكميلي ارسال گردد.
 .3.3.3در صورت نياز به انجام آزمايشات تكميلي ،ارسال نمونه هاي الزم به آزمايشگاه مرجع جهت انجام ساير آزمايشات (كشت
ويروسي ،هيستوپاتولوژي و مولكولي) و ثبت در سامانه  GISصورت گيرد.
 .3.3.4جهت انجام آزمايش كشت ويروسي حداقل تعداد  11نمونه در محيط  VTMاز هر مركز و يا مزرعه اخذ گردد.
 .3.3.3جهت انجام آزمايشات هيستوپاتولوژي حداقل تعداد  3نمونه در محلول بافر فرمالين  %11اخذ گردد.
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تبصره :در ماهيان بزرگتر از  2سانتي متر اندام هاي طحال ،كليه قدامي و قلب اخذ شده و در ماهيان كوچكتر از  2سانتي متر،
كل بدن پس از قطع سر و دم در محيط هاي فيكساتيو ارسال مي گردد.
 .3.11نتايج تكميلي ظرف مدت  13روز پس از دريافت نمونه توسط آزمايشگاه مرجع به دفتر آبزيان اعالم مي گردد .دفتر آبزيان نسبت
به بررسي كارشناسي اقدام نموده و در صورت انطباق نتايج آزمايشگاهي اوليه و تكميلي و مثبت بودن آنها ،مزرعه مثبت تلقي
شده و به استان اعالم مي گردد.
ماده  -11پس از دريافت نتايج مثبت به دست آمده از نمونه هاي مرضي ،اداره بايد بالفاصله به صورت مكتوب نسبت به اعالم بيماري
به مالك يا متصدي مركز اقدام نموده و رسيد دريافت نمايد .مالك يا متصدي مركز بايد زير نظر مسئول فني بهداشتي و با رعايت كامل
اصول بهداشتي و امنيت زيستي اقدامات ذيل را بعمل آورد:
 .11.1عرضه ماهيان بازاري به صورت صيد شده براي مصرف خوراكي به منظور كاهش تراكم و استرس
 .11.2ضد عفوني آب استخر واستفاده از ضدعفوني كننده هاي مجاز هفته اي دو بار
 .11.3ضدعفوني كليه لوازم موجود در مزرعه با استفاده از ضدعفوني كننده هاي مجاز
 .11.4سوزاندن كليه وسايل و لوازم موجود در مزرعه كه قابل ضدعفوني نمي باشند.
 .11.3الزام كارگران به ضدعفوني كردن دستها پس از دست كاري ماهي ها
 .11.1استفاده از تركيبات ويتاميني ،محرك ايمني ،پروبيوتيك ها طبق دستور دامپزشك مزرعه
 .11.2كاهش استرس در مزرعه و استفاده از حمام آب نمك %1-3
 .11.8بهبود كيفيت آب مزرعه از طريق استفاده از فيلترها (درام فيلتر و )...
 .11.3كاهش تراكم ماهي در استخرها (با استفاده از استخرهاي خالي)
 .11.11كاهش دستكاري و جابجايي ماهي بين استخرها
 .11.11بهبود مديريت غذادهي از طريق بهبود كيفيت غذاي مصرفي ،نوبت غذادهي و يا قطع غذادهي
 .11.12حفظ و كنترل شرايط مطلوب پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب
 .11.13حذف و امحاء ماهيهاي داراي عالئم باليني
 .11.14امحاء بهداشتي تلفات (وفق بند  )2.8در محل مناسب با توجه به دستورالعمل مربوطه
ماده  –11پس از تشخيص و تأييد قطعي هر يك از بيماري هاي ويروسي در مراكز تكثير اقدامات ذيل الزامي است:
 .11.1صيد ماهيان مولد حداكثر ظرف مدت يك هفته با نظارت اداره دامپزشكي
 .11.2حذف و امحاء بچه ماهيهايي كه قابليت عرضه به بازار ندارند.
تبصره :1استفاده از بچه ماهي هايي كه قابليت عرضه به بازار ندارند جهت تهيه پودر ماهي با رعايت اصول بهداشتي قرنطينه اي الزم
بالمانع مي باشد.
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تبصره :2در خصوص بچه ماهيان آلوده به ويروس  IPNطبق ماده  12عمل مي شود.
 .11.3ثبت كليه عمليات در سامانه GIS
 .11.4اجراي عمليات خشك كردن ،شستشو ،ضدعفوني و آيش گذاري مركز بر اساس "شيوه نامه عمليات معدوم سازي ،ضدعفوني و
ماهي دار نمودن مزارع پس از بروز بيماريهاي ويروسي "IPN ،IHN ،VHS
تبصره :چنانچه مركز داراي استخرهاي پرواري مي باشد ،مشروط به رعايت شرايط قرنطينه اي و عدم ورود تخم چشم زده و بچه ماهي
به مركز ،وفق ماده  13عمل مي شود.
ماده  -12پس از تشخيص و تأييد قطعي بيماري  IPNدر مركز تكثير/تفريخ ،در خصوص بچه ماهيان اقدامات ذيل الزامي است:
 .12.1حذف و امحاء بچه ماهيهاي داراي عالئم باليني استخرهاي آلوده توسط صاحب و يا متصدي مركز تكثير  /تفريخ
 .12.2اجازه فروش ساير بچه ماهيان مركز آلوده پس از گذشت  2هفته از رفع كامل عالئم باليني و قطع تلفات ناشي از بيماري ،صرفاً
به مقصد مزارع پرورشي داراي شرايط ذيل بالمانع است:
 .12.2.1پساب آنها به منابع آبي وارد نمي شود يا قبل از ورود به منابع آبي با عمليات ضدعفوني موثر ،سالم سازي مي شود.
 .12.2.2داراي مسئول فني بهداشتي باشد.
 .12.2.3ذكر عبارت "آلودگي محموله به ويروس  "IPNVدر مجوز بهداشتي خروج آبزي از مزرعه الزامي است.
 .12.3نظارت مستمر و ثبت گزارش هفتگي ارزيابي بهداشتي مركز توسط مسئول فني بهداشتي و اعالم فوري هر گونه تلفات غيرعادي
به اداره
 .12.4پاك سازي و ضدعفوني مزرعه (موثر بر عليه ويروس  )IPNVتجهيزات و ادوات مربوطه پس از صيد ماهيان
 .12.3ارائه گزارش پايان دوره پرورش و اتمام عمليات ضدعفوني توسط مسئول فني بهداشتي مزرعه
ماده  13پس از تشخيص و تأييد قطعي بيماري هاي نكروز عفوني بافتهاي خون ساز ( )IHNو سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي
( )VHSدر مراكز تفريخ و مزارع پرورش ،با توجه به وضعيت زون ،رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف) زونهاي پاك و نامشخص:
 .1اداره كل بالفاصله جلسه كميته هماهنگي موضوع ماده  1را تشكيل داده تا نسبت به نحوه برخورد با مزرعه آلوده در چهارچوب اين
دستورالعمل تصميم گيري شود.
 .2اداره كل بالفاصله نسبت به تهيه نقشه و احصا مراكز و مزارع واقع در زون و تشكيل گروه هاي مراقبت و مبارزه با بيماري اقدام و
برنامه مراقبت تشديدي در زون را به شرح ذيل عملياتي نمايد.
 .2.1تمام مزارع واقع در باال دست و پايين دست مزرعه آلوده با اولويت نزديكي به آن ،حداكثر ظرف مدت يكهفته پس از
تشخيص و تأييد بيماري در مزرعه آلوده ،مورد بازديد قرار گرفته و از مزارع داراي گروه هاي سني حساس (زير  11گرم)
نمونه برداري (بر اساس دستورالعمل برنامه ملي مراقبت) صورت گيرد.
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 .2.2تمام مزارع واقع در پايين دست مزرعه آلوده با اولويت نزديكي به آن ،حداكثر ظرف مدت بيست روز پس از بازديد اول ،مورد
بازديد مجدد قرار گرفته و از مزارع داراي گروه هاي سني حساس (زير  11گرم) به شرط اين كه دماي آب از  14درجه
پايين تر باشد ،نمونه برداري (بر اساس دستورالعمل برنامه ملي مراقبت) صورت گيرد.
 .2.3تمام مزارع واقع در باالدست مزرعه آلوده با اولويت نزديكي به آن ،حداكثر ظرف مدت بيست روز پس از بازديد اول ،مورد
بازديد مجدد قرار گرفته و در صورت وجود تلفات و عالئم بيماري ،نمونه برداري (بر اساس دستورالعمل برنامه ملي مراقبت)
صورت گيرد.
 .2.4چنانچه حين اجراي برنامه مراقبت تشديدي ،در مزرعه ديگري ،عامل بيماري زا در آزمايشات مربوطه رديابي و جداسازي
(كشت سلولي) گردد و يا فرم باليني بيماري اتفاق افتاد ،زون آلوده تلقي شده و مطابق بخش ب عمل مي گردد.
 .2.3مسئولين فني بهداشتي مزارع واقع در زون موظفند بصورت هفتگي ،وضعيت سالمتي مزارع را مطابق الگوي شماره  4به
اداره گزارش نمايند .ارسال گزارشات تا زماني كه شرايط دمايي براي وقوع بيماري احتمالي مهيا است ،بايد ادامه يابد.
 .2.1رعايت كامل اصول بهداشتي و امنيت زيستي توسط گروه هاي مراقبت الزامي است.
 .3مزرعه دار موظف است عالوه بر موارد ذكر شده در ماده  ،11اقدامات ذيل را زير نظر مسئول فني بهداشتي انجام دهد:
.3.1

مزرعه دار موظف است نسبت به جمع آوري منظم ماهي هاي تلف شده و يا در حال مرگ و سوزاندن آنها با استفاده از
كوره الشه سوز و يا دفن بهداشتي تلفات در چاله با عمق حداقل  1/3 -1متر و آهك پاشي با آهك زنده به نسبت 1:1
(به نحوي كه از دسترس حيوانات گوشتخوار دور بماند) اقدام نمايد.

.3.2

مزرعه دار موظف است نسبت به صيد ماهيان پروار قابل عرضه به بازار جهت مصرف خوراكي ظرف حداقل مدت تعيين
شده توسط كميته استاني ماده  1اين دستورالعمل اقدام كند.

.3.3

مزرعه دار موظف است نسبت به حذف ماهيان غيرقابل عرضه به بازار بالفاصله پس از ابالغ اداره اقدام كند.

 .4پس از اتمام عمليات كنترل بيماري در كانون آلوده و با توجه به نتايج برنامه مراقبت تشديدي ،در صورتي كه تا پايان فاز بهاره
برنامه ملي مراقبت ،كانون تأييد شده جديدي در زون گزارش نشد ،زون بعنوان ناشناخته تلقي شده و از ليست زون هاي تحت
برنامه ملي مراقبت حذف نمي شود و در صورتي كه پس از دو سال اجراي برنامه ملي مراقبت پاتوژنهاي هدف
( )IPNV ،IHNV،VHSVرديابي نشدند ،زون مذكور پاك تلقي خواهد شد.
ب) زون آلوده:
 .1عمليات كنترل بيماري در مزرعه آلوده وفق ماده  11اين دستورالعمل مي باشد.
 .2به منظور تغيير وضعيت زون از آلوده به نامشخص و پاك الزم است عمليات تخليه كامل و شستشو و ضدعفوني و آيش
گذاري كليه مزارع  /مراكز زون در يك بازه زمان مشخص و تغيير اساسي در شيوه آبگيري مزارعي كه از منبع آبي مشترك
زون آبگيري مي كنند صورت گيرد.
9

 .3مزارع مستقر در زون آلوده تا زمان تغيير وضعيت زون ،طبق شرايط ذيل مجاز به فعاليت مي باشند.

 .3.1محدوده زون بايستي دقيقاً تعريف شده باشد( .تعداد مزارع موجود در زون)
 .3.2همه مزارع موجود در زون آلوده بايد شرايط تعيين شده در اين دستورالعمل را پذيرفته و كتباً تعهدات الزم را در خصوص
اجراي اقدامات تعيين شده به اداره كل بدهند.
 .3.3ورود و خروج پرسنل ،خودرو بايد ثبت و ضبط گردد.
 .3.4خروج هرگونه تخم چشم زده ،بچه ماهي (در گروههاي سنّي مختلف) و ماهي زنده از زون آلوده ممنوع است.
 .3.3جابجايي غذا و لوازم و تجهيزات از زون آلوده به ساير مزارع ممنوع است.
 .3.1رفت و آمد نيروي انساني شاغل در مزارع آلوده به ساير مزارع و بالعكس ممنوع است.
 .3.2تردد افراد غير مسئول و سركشي هاي بي مورد به مزارع ممنوع است.
ماده  -13مزارع مستقر در زون آلوده به منظور ذخيره سازي مجدد بايد شرايط ذيل را رعايت كنند.
 .13.1هرگونه ذخيره سازي بعدي بايد با مجوز اداره كل (مجوز ورود آبزي از سامانه  )GISباشد.
 .13.2ورود بچه ماهي به اين مزارع با اخذ مجوز حمل قرنطينه اداره كل و تحت شرايط بهداشتي قرنطينه اي صورت گيرد.
 .13.3بچه ماهي با وزن باالي  21گرم وارد اين مراكز گردد.
 .13.4ذخيره سازي در دماي آب باالي  14درجه سانتيگراد و ترجيحاً در ماههاي گرم سال صورت گيرد.
 .13.3خروج ماهيان آماده عرضه به بازار صرفاً بصورت الشه و جهت مصرف خوراكي مجاز است.
ماده  -14مركز تكثير و مركز تفريخ تخم چشم زده واقع در زون آلوده ،به منظور ادامه فعاليت ضمن رعايت شرايط بهداشتي قرنطينه
اي ذكر شده در اين دستورالعمل ،بايد داراي امكانات و فضاي پرورشي الزم جهت نگهداري بچه ماهي تا وزن  21گرم باشند و در
صورتي كه متقاضي خروج فروش تخم چشم زده يا بچه ماهي به مزارع خارج از زون آلوده باشند ،بايد گواهي كوپه بندي
( )Compartmentرا از اداره كل دريافت نموده باشند.
ماده -13در صورت تشخيص و تأييد قطعي هر يك از پاتوژنهاي هدف در محموله هاي وارداتي ،كل محموله بايد طبق پروتكل مربوطه
معدوم شود.
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ماده-11اداره كل موظف است بررسي هاي الزم را براي رديابي و شناسايي مبدأ ورود و روش انتقال عامل بيماري زا بعمل آورده و
گزارش الزم را تهيه و به دفتر آبزيان سازمان ارسال كند.
ماده  -12اداره كل موظف است ضمن ثبت به موقع وقوع بيماري در سامانه  ،GISاطالع رساني الزم را به تشكلهاي صنفي و ساير
آبزي پروران انجام دهد.
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