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SIGADE KATKU DIAGNOOSIMISEL EUROOPA KOMISJONILE JA LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATELE ASUTUSTELE ESITATAVATE ANDMETE
LOETELU

1. Iga esmase taudipunkti kinnitamisest, metssigadel või tapamajas või veo ajal esmasest sigade katku puhangust arvates 24 tunni jooksul esitab
Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnik Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele selleks ettenähtud Euroopa Ühenduse sisest
loomataudidest teavitamise süsteemi kasutades (animal diseases notification system – ADNS) järgmised andmed:
1.1. teabe saatmise kuupäev;
1.2. teabe saatmise kellaaeg;
1.3. teabe saatjariik – Eesti;
1.4. loomataudi nimetus;
1.5. taudipunktide või puhangute arv;
1.6. taudikahtluse otsustamise kuupäev;
1.7. ametliku diagnoosimise kuupäev;
1.8. andmed kasutatud diagnoosimise meetodi kohta;
1.9. märge loomataudi diagnoosimise kohta metssigadel või sigadel, kes asuvad ettevõttes, tapamajas või veovahendis;
1.10. taudipunkti või puhangu geograafilise asukoha andmed;
1.11. andmed rakendatud tõrjeabinõude kohta.

2. Lisaks punktis 1 nimetatud andmetele esitatakse esmase taudipunkti või tapamajas või veovahendis sigade katku puhkemise korral tapamajas või veo
ajal järgmised andmed:
2.1. nakkuskahtlaste sigade arv taudipunktis, tapamajas või veovahendis;
2.2. surnud sigade arv vanuserühmade kaupa igas ettevõttes, tapamajas või veovahendis;
2.3. iga vanuserühma suremus ja nende sigade arv, kellel sigade katk on diagnoositud;
2.4. taudipunktis, tapamajas või veovahendis hukatud sigade arv;
2.5. töödeldud rümpade arv;
2.6. taudipunkti korral selle kaugus lähimast ettevõttest;
2.7. tapamajas või veovahendis sigade katku diagnoosi kinnitamise korral selle ettevõtte andmed, millest nakkuslikud sead või rümbad pärinevad.

3. Teiseste taudipunktide puhul esitatakse punktides 1 ja 2 loetletud andmed Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele selleks
ettenähtud Euroopa Ühenduse sisest loomataudidest teavitamise süsteemi kasutades iga nädala esimesel tööpäeval.

4. Punktides 1–3 loetletud andmetele lisaks esitatakse Euroopa Komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele iga taudipunkti või taudipuhangu
kohta ettevõttes, tapamajas või veovahendis nii kiiresti kui võimalik kirjalik aruanne, milles tuuakse ära:
4.1. kuupäev, millal sead ettevõttes, tapamajas või veovahendis hukati ja nende rümbad töödeldi;
4.2. sigade hukkamisel võetud proovide uurimise tulemused;
4.3. paragrahvi 21 lõikes 2 toodud erandi kohaldamise korral hukatud ja töödeldud sigade arv ning nende sigade arv, kes tapetakse toiduks hiljem, koos
kuupäevaga, millal sead peavad olema tapetud;
4.4. teave nakkuse võimaliku päritolu kohta või kindlakstehtud päritolu kohta;
4.5. esmase taudipunkti korral või tapamajas või veovahendis sigade katku puhangu korral selle põhjustanud viirusegenotüüp.

5. Kontaktses ettevõttes või ettevõttes, kus peetavatel sigadel on nakkuskahtlus, sigade hukkamise korral esitatakse lisaks punktis 4 loetletud andmetele
ka:
5.1. sigade hukkamise kuupäev ja hukatud sigade arv vanuserühmade kaupa;
5.2. epidemioloogiline seos taudipunkti või taudipuhangu ja iga kontaktse ettevõtte vahel või põhjused, mille alusel on püstitatud nakkuskahtlus iga
nakkuskahtlusega ettevõtte suhtes;
5.3. laboratoorsete uuringute tulemused proovidest, mis on võetud sigadelt ettevõttes hukkamise ajal;
5.4. kui kontaktse ettevõtte sigu ei hukata, siis sellise otsuse põhjused.
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