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Lindude gripi esinemisest ja kohaldatud tauditõrjemeetmetest Euroopa Komisjoni 
ja liikmesriikide pädevate asutuste teavitamisel edastatavad andmed  

1. Amet esitab 24 tunni jooksul pärast riigis uue esmase taudipuhangu kinnitamist või tapamajas, 
veovahendis, piiripunktis või karantiinikeskuses lindude gripi viiruse kindlakstegemist Euroopa 
Komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asustustele selleks ettenähtud Euroopa Liidu sisese 
loomataudidest teavitamise süsteemi (Animal Disease Notification System – ADNS) kaudu 
järgmised andmed: 
1.1. teavitamise kuupäev; 
1.2. teavitamise kellaeg; 
1.3. päritoluriik; 
1.4. loomataudi nimetus; 
1.5. taudipuhangu või tapamajas või veovahendis lindude gripi kindlakstegemise järjekorra-
number; 
1.6. esimese taudikahtluse otsustamise kuupäev; 
1.7. lindude gripi kinnitamise kuupäev ja kinnitamiseks kasutatud meetod; 
1.8. lindude gripi avastamise koht (ettevõte, tapamaja, veovahend või muu); 
1.9. selle ettevõte, tapamaja või veovahendi, kus lindude gripi esinemine on kindlaks tehtud, 
piirkond ja geograafiline asukoht; 
1.10. kasutusele võetud tauditõrjemeetmed. 

2. Lisaks punktis 1 nimetatud andmetele tapamajas või veovahendis esitatakse lindude gripi 
diagnoosimise korral ka järgmised andmed: 
2.1. kodulindude hinnanguline arv tapamajas või veovahendis linnuliigiti ja lindude pidamise 
eesmärkide (aretuskarja lind, munakarja lind, broiler jne) kaupa; 
2.2. surnud kodulindude hinnanguline arv tapamajas või veovahendis linnuliigiti ja lindude 
pidamise eesmärkide (aretuskarja lind, munakarja lind, broiler jne) kaupa; 
2.3. kodulindude haigestumuse protsent kodulindude pidamise eemärkide kaupa (aretuskarja 
lind, munakarja lind, broiler jne) ja nende kodulindude hinnanguline arv, kellel on diagnoositud 
lindude gripp; 
2.4. tapamajas või veovahendis hukatud või tapetud kodulindude hinnanguline arv; 
2.5. loomse kõrvalsaadusena käitlemiseks saadetud kodulindude hinnanguline arv; 
2.6. tapamaja kaugus lähimast ettevõttest, kus põllumajanduslindu või muud kodulindu peetakse 
turustamiseks või muul viisil tulu saamiseks; 
2.7. selle ettevõtte, millest pärineb tapamajas või veovahendis olev nakatunud kodulind või tema 
korjus. 

3. Teisese taudipuhangu esinemise korral esitatakse punktides 1 ja 2 nimetatud andmed Euroopa 
Komisjonile eelmise nädala kohta vähemalt iga nädala esimesel tööpäeval. 

4. Taudipuhangu esinemise kinnitamise korral ning ettevõttes, tapamajas või veovahendis 
lindude gripi diagnoosimise korral esitab Amet viivitamata pärast punktide 1–3 kohast 
teavitamist Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele kirjaliku ettekande, 
milles märgitakse vähemalt järgmised andmed: 
4.1. kuupäev, millal ettevõttes, tapamajas või veovahendis olev kodulind tapeti või hukati ja 
tema korjus loomse kõrvalsaadusena käitlemiseks eemaldati; 
4.2. andmed lindude gripi viiruse oletatava või kindlaksmääratud päritolu kohta; 
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4.3. tapamajas või veovahendis avastatud lindude gripi viiruse geneetiline alatüüp; 
4.4. andmed loomade liikumise üle järelevalve teostamise korra kohta; 
4.5. kui kontaktses ettevõttes või ettevõttes, kus kahtlustatakse nakatumist lindude grippi, 
peetavad kodulinnud hukati või tapeti, esitatakse järgmised andmed: 
4.5.1. ettevõttes hukatud või tapetud kodulindude hinnanguline arv linnuliigiti ja lindude 
pidamise eesmärkide kaupa (aretuskarja lind, munakarja lind, broiler jne); 
4.5.2. kontaktse ettevõtte epidemioloogilise seose kirjeldus nakkusallikaga või muu põhjus, mille 
alusel on ettevõttes kahtlustatud lindude gripi esinemist; 
4.5.3. kui kontaktses ettevõttes on kodulind jäetud hukkamata või tapmata, siis sellise otsuse 
tegemise põhjused. 

5. Piiripunktis või importi reguleerivate ühenduse õigusaktide kohaselt tegutsevas keskuses või 
karantiinikeskuses ühendusse sissetoodud või sisseveetaval elusal kodulinnul või temalt 
pärineval saadusel lindude gripi viiruse avastamisest ja kohaldatud tauditõrjemeetmetest teavitab 
Amet viivitamata Euroopa Komisjoni. 

6. Järelevalve või seire tulemusena avastatud suurest ohust inimese tervisele teavitab Amet 
Euroopa Komisjoni ja liikmesriike 24 tunni jooksul. 


