
 
 
 

Põllumajandusministri 23. jaanuari 
2007. a määruse nr 4 

lisa 2 
 

EUROOPA KOMISJONI JA LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUS TE SUU- JA 
SÕRATAUDI ESINEMISEST TEAVITAMISEL EDASTATAVAD ANDM ED  

 
1. Veterinaar- ja Toiduamet esitab 24 tunni jooksul iga uue taudipunkti kinnitamisest, mis ei 
ole epidemioloogiliselt seotud sama kitsendustega piirkonna eelnevalt teavitatud 
taudipunktiga (edaspidi esmane taudipunkt), või suu- ja sõrataudiviiruse kindlakstegemisest 
tapamajas, piiripunktis, veovahendis  Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide pädevatele 
asutustele  selleks ettenähtud Euroopa Liidu sisest loomataudidest teavitamise süsteemi 
kasutades (animal diseases notification system – ADNS) järgmised andmed:  
1.1. kuupäev; 
1.2. kellaaeg; 
1.3. päritoluriik; 
1.4. diagnoositud loomataudi nimetus ning vajaduse korral suu- ja sõrataudiviiruse tüüp; 
1.5. taudipunkti järjekorranumber; 
1.6. taudipunkti liik; 
1.7. taudipunktiga epidemioloogiliselt seotud taudipunkti viitenumber; 
1.8. piirkond ja geograafiline asukoht, kus ettevõte asub; 
1.9. muud piirkonnad, mille suhtes kehtivad kitsendused; 
1.10. taudipunkti kinnitamise kuupäev ja kinnitamiseks kasutatud meetod; 
1.11. suu- ja sõrataudikahtluse otsustamise kuupäev; 
1.12. esmase nakkuse oletatav kuupäev; 
1.13. suu- ja sõrataudi nakkuse päritolu, kui seda on võimalik tuvastada; 
1.14. kasutusele võetud tauditõrjemeetmed. 
 
2. Lisaks punktis 1 nimetatud andmetele esitatakse suu- ja sõrataudi diagnoosimise puhul 
tapamajas, piiripunktis või veovahendis ka järgmised andmed: 
2.1. vastuvõtlike loomade arv liigiti taudipunkti, tapamaja, piiripunkti või veovahendi kohta; 
2.2. surnud loomade arv ettevõttes, tapamajas või veovahendis iga vastuvõtliku loomaliigi ja 
pidamise eesmärgi (aretusloom, nuumloom, tapaloom jne) kaupa; 
2.3. loomade pidamise eesmärgi kaupa (aretusloom, nuumloom, tapaloom jne) loomade 
haigestumuse protsent ja nende vastuvõtlike loomade arv, kellel diagnoositi suu- ja sõrataud; 
2.4. taudipunktis, tapamajas või veovahendis hukatud vastuvõtlike loomade arv; 
2.5. töödeldud ja kõrvaldatud rümpade arv; 
2.6. taudipunkti kaugus lähimast ettevõttest, kus peetakse vastuvõtlikke loomi; 
2.7. suu- ja sõrataudi diagnoosimise korral tapamajas või veovahendis suu- ja sõrataudi 
nakatunud loomade või loomakorjuste päritoluettevõtte või -ettevõtete asukoha andmed. 
 
3. Teiseste taudipunktide puhul esitatakse punktides 1 ja 2 nimetatud andmed Euroopa 
Komisjonile vähemalt iga nädala esimesel tööpäeval eelmise nädala kohta kooskõlas Euroopa 
Nõukogu direktiivi 82/894/EMÜ, mis kehtestab nõuded ühendusesisese loomahaigustest 
teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58–62), artiklis 4 sätestatud nõuetega. 
 



4. Taudipunkti kinnitamise korral ning suu- ja sõrataudi diagnoosimise korral ettevõttes, 
tapamajas või veovahendis esitab Veterinaar- ja Toiduamet lisaks punktides 1–3 nimetatud 
andmetele Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele viivitamata kirjaliku 
ettekande, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 
4.1. kuupäev, millal vastuvõtlik loom ettevõttes, tapamajas või veovahendis hukati ja nende 
korjused hävitati; 
4.2. hukatud vastuvõtlikult loomalt võetud proovide uuringu tulemused; 
4.3. kui § 27 lõike 1 kohaselt jäeti vastuvõtlikud loomad hukkamata, siis tapetud ja töödeldud 
vastuvõtlike loomade arv ja vajaduse korral nende vastuvõtlike loomade arv, kes tuleb tappa 
hiljem, ning nende tapmiseks ette nähtud tähtaeg; 
4.4. teave taudi võimaliku või kindlaks tehtud suu- ja sõrataudi viiruse päritolu kohta; 
4.5. suu- ja sõrataudi diagnoosimise või esmase taudipunkti tekkimise korral tapamajas või 
veovahendis selle suu- ja sõrataudiviiruse geneetiline tüüp; 
4.6. kui vastuvõtlik loom hukati kontaktses ettevõttes või ettevõttes, kus peetakse 
vastuvõtlikke loomi, kelle puhul kahtlustatakse nakatumist suu- ja sõrataudiviirusesse, 
järgmised andmed: 
4.6.1. vastuvõtliku looma hukkamise kuupäev ja vastuvõtlike loomade arv igas ettevõttes 
kategooriate kaupa ning juhul, kui kontaktses ettevõttes vastuvõtlikke loomi ei hukatud, teave 
selle otsuse põhjuste kohta; 
4.6.2. epidemioloogiline seos taudipunkti või suu- ja sõrataudi diagnoosimise ning iga 
kontaktse ettevõtte vahel või suu- ja sõrataudikahtluse tekkimise põhjused igas ettevõttes, kus 
kahtlustatakse suu- ja sõrataudi; 
4.6.3. hukatud vastuvõtlikult loomalt võetud proovide uuringu tulemused. 
 
5. Kui loomataudidest teatamise süsteem ADNS ei võimalda andmeid esitada, siis kasutatakse 
andmete esitamiseks teisi sidevahendeid. 
  


