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Lisa 1

KITSENDUSTE KEHTESTAMISE KORRALDUS
SIGADE AAFRIKA KATKU KAHTLUSE KORRAL NR …..

Kitsendused kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht.

Kellele:………………………………………………………..……………………….……………
…………………..………………………………………………………..
Loomade/talu/loomakasvatusettevõtte omaniku nimi

Aadress:…………………………………………………………………..…………….…………..
………………………………..………………………………………………………..…………..
……………………………………………..……………………………………………………….
Talu/loomakasvatusettevõtte aadress

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………………………………..
…………………………………………..………………………………………………………….
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhataja, kehtestan kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega käesolevas korralduses kirjeldatud
kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite suhtes nimetatud
talus/loomakasvatusettevõttes.
Kitsendused jõustuvad alates nende loomapidajale teatavaks tegemise momendist ja on jõus kuni
nende tühistamiseni ………………………………………….…………
.…………………………………………………… juhataja kirjaliku korraldusega.
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

Kitsenduste kehtivuse ajal olen määranud teostama järelevalvet Teie talus/
loomapidamisettevõttes: …………………………………………………………………………...
volitatud veterinaararsti/veterinaarjärelvalve ametniku nimi

……………………………………………………………………………………………………...
ametikoht

……………………………………………………………………………………………………...
kontaktandmed(aadress, telefon)

Käesoleva korralduse tegemise alus: ……………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

KÄESOLEVA TEATISEGA KEHTESTATUD KITSENDUSED
Kahtlusaluses farmis on keelatud ilma Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse kirjaliku loata:
1) ettevõttest sigu välja viia ja sinna juurde tuua ning ühest sigalast teise ümber paigutada,
samuti sigu karjatada või lasta neid sigade väljas pidamiseks ettenähtud taraga piiratud alale
(välilaager). Vajaduse korral võib järelevalveametnik keelata ka teiste loomaliikide
väljaviimise ettevõtte territooriumilt või nende ümberpaigutamise ettevõttesiseselt;
2) ettevõttest välja viia sigade spermat, embrüoid ja munarakke, tapasaadusi, sealhulgas sealiha,
korjuseid, sööta, sigala sisseseadet ja inventari, sõnnikut, allapanu ja teisi võimalikke nakkust
edasikandvaid materjale ning jäätmeid;
3) tappa kohapeal sigu toiduks;
4) isikutel ja veovahenditel siseneda eeldatava taudipunkti territooriumile ja lahkuda sealt;
5) sigade katku kahtlusega ettevõttest pärineva sealiha, loomsete saaduste ning sea sperma,
embrüote ja munarakkude eksport Eestist väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi
asuvasse riiki, samuti nende toimetamine teise Euroopa Liidu.
Kitsenduste ajal on loomapidaja kohustatud:
1) kinni pidama kehtestatud kitsendusest;
2) eraldama eeldatavas taudipunktis viibivad sead nende pidamisruumidesse;
3) mitte lahkuma eeldatavast taudipunktist kuni järelevalveametniku saabumiseni ja temalt
selleks loa saamiseni ning nõudma seda ka talus/loomakasvatusettevõttes viibivatelt isikutelt;
4) osutama järelevalveametnikule kaasabi vajalike kliiniliste ja patoloogiliste uurimiste läbiviimisel, samuti epidemioloogilise uurimise tarbeks andmete kogumisel;
5) esitama järelevalveametniku nõudmisel kõik loomade ja sööda omandamise ja
võõrandamisega seotud dokumendid ning nende puudumise korral andma sellekohast suulist
teavet;
6) registreerima kogu kitsenduste kehtimisaja vältel sündinud ja hukkunud sigade arvu, näidates
ära hukkunud sigade vanuse, ning esitama asjakohased andmed järelevalveametnikule tema
nõudmisel;
7) esitama järelevalveametnikule nimekirja loomakasvatushoones või -rajatises töötavate ja
teiste seal olevate isikute kohta, kelle sisenemine eeldatavasse taudipunkti on vajalik, samuti
sigalat teenindavate veovahendite loetelu;
8) välistama kõrvaliste isikute pääsu eeldatavas taudipunktis asuvasse sigalasse;
9) kasutama sigalas töötamiseks eraldi ülerõivaid ja jalatseid, mida hoitakse sigala ruumides, ja
tagama nende kasutamise ka sigala töötajatele;
10) paigutama sigala ja ettevõtte väljapääsudele desinfektsioonimatid ja regulaarselt niisutama
neid VTA poolt heakskiidetud desinfektsioonivahendiga;
11) desinfitseerima kõik eeldatava taudipunkti territooriumilt lahkuvad veovahendid VTA poolt
heakskiidetud desinfektsioonivahendiga.
Korraldus on üle antud:……………………………………,

kell…………………

Kuupäev

Korralduse andis üle: ………………………………………………………………….
Ametinimetus, nimi ja allkiri

Korralduse võttis vastu: ………………………………………………………………
Nimi ja allkiri

Korraldus saadetakse:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________

Lisa 2
KITSENDUSTE TÜHISTAMISE KORRALDUS KUI SIGADE AAFRIKA KATKU
KAHTLUS ON KÕRVALDATUD NR ....
Kitsendused tühistab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht.

Kellele:………………………………………..…………………………………………………….
Loomade/talu/loomakasvatusettevõtte omaniku nimi

Aadress:………………………………………..…………………………………………………...
…………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………………………….
Talu/loomakasvatusettevõtte aadress

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhataja, tühistan kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega oma kirjaliku korraldusega nr.
………kehtestatud kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite
suhtes nimetatud farmis/loomakasvatusettevõttes.
Kitsendused on tühistatud alates nende loomapidajale teatavaks tegemise momendist.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ……………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Korraldus on üle antud:……………………………………,

kell………………….

Kuupäev

Korralduse andis üle: ………………………………………………………………………………
Ametinimetus, nimi ja allkiri

Korralduse võttis vastu: ……………………………………………………………………………
Nimi ja allkiri

Korraldus saadetakse:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________

Lisa 3
KARANTIINI AJAL KEHTIVATE KITSENDUSTE KEHTESTAMISE KORRALDUS
SIGADE AAFRIKA KATKU PUHKEMISE KORRAL NR …

Karantiini kehtestab maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi
ettepanekul.
Kitsendused karantiini ajal kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht.

Kellele:………………………………………..…………………………………………………….
Loomade/talu/loomakasvatusettevõtte omaniku nimi

Aadress:……………………………………..……………………………………………………...
…………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………………………….
Talu/loomakasvatusettevõtte aadress

Mina, allakirjutanud ……………………………………………………………... juht, kehtestan
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega karantiini ajal kehtivad käesolevas korralduses
kirjeldatud kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite suhtes
nimetatud talus/loomakasvatusettevõttes.
Kitsendused jõustuvad alates nende loomapidajale teatavaks tegemise momendist ja on jõus kuni
nende tühistamiseni ……………………………………………………
.……………………………………………………… juhataja kirjaliku korraldusega.
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

Kitsenduste kehtivuse ajal olen määranud teostama järelevalvet Teie talus/
loomakasvatusettevõttes: …………………………………………………………………………..
Volitatud veterinaararsti/veterinaarjärelvalve ametniku nimi

……………………………………………………………………………………………………...
ametikoht

……………………………………………………………………………………………………...
kontaktandmed(aadress, telefon)

Käesoleva korralduse tegemise alus: …………………………………………..…………………..
………………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………..
Kuupäev: ……………………....
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi allkiri: ……..……………………….

KÄESOLEVA KORRALDUSEGA KEHTESTATAVAD KITSENDUSED
Karantiin ning järgmised kitsendused kehtestatakse arvestusega, et igasugune risk sigade aafrika
katku levikuks oleks välistatud:
1) loomapidaja peab paigutama loomakasvatushoonete ja -rajatiste sissesõiduteedele viidad
selgelt nähtava ja püsiva kirjaga "SIGADE AAFRIKA KATK. TAUDI OHT“. Viitade
paigutamisel kasutada olemasolevaid viitasi, asendades haigusele viitav sõna käesoleva
haigusega;
2) taudipunkti territooriumile tohivad siseneda Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA)
kohaliku asutuse juhi poolt volitatud isikud ainult ühekordseks kasutamiseks mõeldud
kaitseriietuses, mis pärast kasutamist hävitatakse. Jalanõud tuleb desinfitseerida igal
väljumisel;
3) sigu võib taudikoldes ümber paigutada ainult VTA kohaliku asutuse juhi loal;
4) taudipunktis olevad sead hukatakse viivitamata järelevalveametniku kontrolli all vastavalt
valitud sigade aafrika katku likvideerimise viisile nii, et viiruse levik sigade veol või
hukkamisel on välistatud. Sigade veol tapamajja kasutatakse veekindla põranda ja
veekindlate
seintega
kinnist
veovahendit,
mille
nõuetekohasust
kontrollib
järelevalveametnik vahetult enne sigade laadimist veovahendile. Veovahendit või nende
kolonni teel tapamajja saadab järelevalveametnik. Teekonnal on asulas peatumine keelatud;
5) surnud või hukatud sigade korjused hävitatakse Päästeameti poolt VTA järelevalve all nii,
et igasugune nakkuse levik oleks välistatud;
6) kohalik loomatauditõrje komisjon korraldab inventari, loomasööda ja loomsete saaduste,
mis võivad sisaldada viirust või olla sellega saastunud ja mida ei ole võimalik kahjutustada
desinfitseerimise teel, hävitamise volitatud veterinaararsti või veterinaarjärelevalve
ametniku kontrolli all;
7) sõnnikut, heitvett, virtsa, nakkuskahtlast allapanu ja muud, mis võib olla nakkuse levitajaks,
võib taudikoldest välja viia VTA kohaliku asutuse loal pärast tauditekitaja kahjutustamist;
8) esemed, mis on kokku puutunud vastuvõtliku loomaga, võib taudikoldest välja viia ainult
VTA loal pärast nõuetekohast puhastamist ja desinfitseerimist;
9) veokite liikumine taudipunktis ja sealt välja toimub ainult VTA loal ning Politsei- ja
Piirivalveameti järelevalve all;
10) loomapidaja peab taudikolde sisse- ja väljapääsude juurde paigutama desobarjäärid ja
ümbritseva territooriumi puhastama ning desinfitseerima VTA kohaliku asutuse juhendusel;
11) tõenäolisest nakkuse sissetoomise hetkest kuni haiguse avastamiseni nakatunud sigade
tapmisel saadud liha liikumise teeb ekspertgrupp, kui vähegi võimalik, selgeks ja selline liha
tuleb hävitada VTA järelevalve all;
12) kunstliku seemendusjaama tabandumisel tuleb sperma, mis on kogutud alates taudi
tõenäolisest ettevõttesse sattumise ajast kuni ametlike meetmete võtmiseni, üles otsida ning
hävitada ametliku järelevalve all viisil, millega välditakse sigade aafrika katku viiruse
levimisohtu;
13) sigu ei tohi tuua taudipunktis asuvasse loomakasvatushoonesse või -rajatisse enne 40 päeva
möödumist puhastus- ja desinfektsiooni ja vajaduse korral desinsekteerimistööde lõpetamisest.
14) võimaluse korral selgitatakse välja tõenäolise nakkuse sisetoomise ja ametlike kitsenduste
kehtestamise ajavahemikul sigadelt kogutud sperma, munarakkude ja embrüote asukoht.
Sperma, munarakud ja embrüod kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse volitatud
veterinaararsti või järelevalveametniku kontrolli all viisil, mis välistab viiruse leviku.
Korraldus on üle antud:……………………………………,

kell………………….

Kuupäev

Korralduse andis üle: ………………………………………………………………………………
Ametinimetus, nimi ja allkiri

Korralduse võttis vastu: ……………………………………………………………………………
Nimi ja allkiri

Korraldus saadetakse:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________

Lisa 4
KITSENDUSTE TÜHISTAMISE KORRALDUS PEALE KARANTIINI LÕPETAMIST
SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL NR …
Karantiini lõpetab maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi
ettepanekul.
Karantiini ajal kehtinud kitsendused tühistab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse
juht.

Kellele:……………………………………………………….……………………………………..
Loomade/talu/loomakasvatusettevõtte omaniku nimi

Aadress:…………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………..
Talu/loomakasvatusettevõtte aadress

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhataja, tühistan kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega oma kirjaliku korraldusega nr.
………kehtestatud kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite
suhtes nimetatud farmis/loomakasvatusettevõttes.
Kitsendused on tühistatud alates nende loomapidajale teatavaks tegemise momendist.

Käesoleva korralduse tegemise alus: ……………………...……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Korraldus on üle antud:……………………………………,

kell…………………

Kuupäev

Korralduse andis üle: …………….………………………………………………………………...
Ametinimetus, nimi ja allkiri

Korralduse võttis vastu: ……………………………………………………………………………
Nimi ja allkiri

Korraldus saadetakse:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________

Lisa 5
KITSENDUSTE KEHTESTAMISE KORRALDUS OHUSTATUD TSOONIS SIGADE
AAFRIKA KATKU KORRAL NR …
Ohustatud tsooni kehtestab maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi
ettepanekul.
Kitsendused ohustatud tsoonis kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht.
Mina, allakirjutanud ……………………………………………………………. juht, kehtestan
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega käesolevas korralduses kirjeldatud kitsendused
loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite suhtes ohustatud tsoonis
paiknevates taludes ja loomakasvatusettevõtetes.
Kitsendused jõustuvad alates nende kohalikus meedias avaldamisest ja on jõus kuni nende
tühistamiseni ….………………………………………………………..…………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhi vastavasisulise kirjaliku korraldusega, mis avalikustatakse kohaliku meedia kaudu.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

KÄESOLEVA KORRALDUSEGA KEHTESTATAVAD KITSENDUSED
1) koostöös kohaliku omavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti kohalike
asutustega paigaldatakse ohustatud tsooni peasissesõiduteedele teavitavad viidad nähtava ja
püsiva kirjaga “LOOMATAUD. OHUSTATUD TSOON” viitade paigaldamist;
2) sigade omanikud on kohustatud pidama sigade registrit ja fikseerima selles kõik sigade arvu
muutused vanuse ja tehnoloogiliste rühmade kaupa ning esitama vastavad andmed volitatud
veterinaararstile/järelevalveametnikule esimesel nõudmisel;
3) sigade omanikud on kohustatud teatama kõigist sigade lõpmise ja haigestumise juhtudest
volitatud veterinaararstile/järelevalveametnikule, kes viib läbi kõik vajalikud uurimised
sigade aafrika katku tuvastamiseks;
4) emiste paaritamine on keelatud;
5) iga sigalasse sisenev või sealt väljuv inimene järgib järelevalveametniku juhiseid ja
korraldusi, et vähendada nakkuse leviku riski;
6) sea spermat, embrüoid ja munarakke ei ole lubatud ohustatud tsoonis paiknevast ettevõttest
välja viia;
7) keelatud on korraldada loomade näitusi, võistlusi ja muid taolisi üritusi, samuti kaubelda
loomadega;
8) kõik ohustatud tsoonis sigade ja potentsiaalselt nakatunud materjalide (sõnnik, virts, läga,
söödad) transpordiks kasutatavad transpordivahendid desinfitseeritakse Veterinaar- ja
Toiduameti (edaspidi VTA) poolt määratud vahendiga vastavalt volitatud
veterinaararsti/järelevalveametniku ettekirjutusele ja tema järelevalve all. Ükski nimetatud
transpordivahend ei või lahkuda
ohustatud tsoonis asuvast talust või
loomapidamisettevõttest või tapamajast või ohustatud tsoonist tervikuna enne, kui volitatud
veterinaararst/järelevalveametnik pole seda üle vaadanud ja selleks luba andnud.
Puhastamise, desinfitseerimise ja töötlemise kirjeldus on toodud lisas 18;
Kitsendused loomsetele saadustele:
1) liha võib tsoonist välja viia ainult VTA loal.
Kitsendused loomade liikumisele:
1) sigu ei tohi ettevõttest, kus neid peetakse, välja viia vähemalt 40 päeva jooksul pärast
esmase puhastuse ja desinfektsiooni läbiviimist;

2) muud liiki loomi on lubatud ohustatud tsooni tuua ja sealt välja viia vaid VTA kohaliku
asutuse juhi loal;
3) sigade liikumine avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud loomakasvatushoone või rajatisega otseselt seotud teelõigul on keelatud. Lubatud on sigade transport läbi ohustatud
tsooni ainult VTA loal ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalve all tingimusel, et sigadega
veok tsooni territooriumil ei peatu. Plaanitavast sigade veost läbi ohustatud tsooni on veose
omanik kohustatud teatama VTA kohaliku asutuse juhile 24 tundi ette;
4) VTA kohaliku asutuse juhi loal ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalve all võib
väljastpoolt ohustatud tsooni pärinevaid sigu transportida otse ohustatud tsoonis paiknevasse
tapamajja koheseks tapmiseks;
5) Pärast 40 päeva möödumist taudipunkti esialgsest puhastamisest ja desinfitseerimisest ning
vajaduse korral desinsekteerimisest võib VTA kohaliku asutuse juht lubada transportida sigu
kõnealusest ettevõttest kas koheseks tapmiseks otse VTA kohaliku asutuse juhi määratud
tapamajja, mis eelistatavalt asub ohustatud tsoonis või järelevalvetsoonis või otse loomsete
jäätmete käitlemise ettevõttesse või sobivasse kohta, kus sead viivitamata surmatakse ning
nende korjused töötatakse ümber ametliku järelevalve all või erandlikel asjaoludel otse teise
ohustatud tsoonis paiknevasse sigalasse tehes seda lisas 12 toodud tingimustel.
Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Lisa 6
KITSENDUSTE TÜHISTAMISE KORRALDUS
PÄRAST OHUSTATUD TSOONI TÜHISTAMIST SIGADE AAFRIKA KATKU
KORRAL NR …

Ohustatud tsooni tühistab maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi
ettepanekul.
Ohustatud tsoonis kehtinud kitsendused tühistab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku
asutuse juht.

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhataja, tühistan kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega oma kirjaliku korraldusega nr.
………kehtestatud kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite
suhtes ohustatud tsoonis paiknevates taludes ja loomakasvatusettevõtetes.

Kitsendused on tühistatud alates nende kohalikus meedias avaldamisest.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Lisa 7
KITSENDUSTE KEHTESTAMISE KORRALDUS JÄRELEVALVETSOONIS SIGADE
AAFRIKA KATKU KORRAL NR …

Järelevalvetsooni kehtestab maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi
ettepanekul.
Kitsendused järelevalvetsoonis kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht.

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………….…. juht, kehtestan
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega käesolevas korralduses kirjeldatud kitsendused
loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite suhtes järelevalvetsoonis
paiknevates taludes ja loomakasvatusettevõtetes.
Kitsendused jõustuvad alates nende kohalikus meedias avaldamist ja on jõus kuni nende
tühistamiseni ….…………………………………..………………………………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhi vastavasisulise kirjaliku korraldusega, mis avaldatakse kohalikus meedias.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

KÄESOLEVA KORRALDUSEGA KEHTESTATAVAD KITSENDUSED
Järelevalvetsoonis kehtivad kitsendused ja abinõud:
1) kohalik loomatauditõrje komisjon koostöös kohaliku omavalitsuse, Politsei- ja
Piirivalveameti ja Päästeameti kohalike asutustega korraldab märkide ja teadete püstitamine
teedele. Teedele püstitatavatel teadetel peab olema selge ja püsiv kiri: “LOOMATAUD.
JÄRELEVALVETSOON ”;
2) loomaomanik on kohustatud teatama kõigist sigade lõpmise ja haigestumise juhtudest
volitatud veterinaararstile, kes viib läbi kõik vajalikud uurimised sigade aafrika katku
tuvastamiseks.
3) emiste kunstlik seemendamine on keelatud, välja arvatud juhud, kui seda teeb ainult antud
talus või loomakasvatusettevõttes töötav seemendaja, kes kasutab talus või
loomakasvatusettevõttes varem olevat või otse kunstliku seemenduse keskusest tarnitud
spermat;
4) iga seakasvatusmajandisse sisenev või sealt väljuv inimene järgib asjakohaseid hügieenimeetmeid sigade aafrika katku viiruse levimisohu vähendamiseks.
Kitsendused loomade liikumisele:
1) sigade liikumine avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud loomakasvatushoone või rajatisega otseselt seotud teelõigul on keelatud;
2) sigade tsoonisisene vedu on lubatud ainult Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA)
kohaliku asutuse juhi loal;
3) lubatud on sigade transport läbi järelevalvetsooni tingimusel, et veok tsooni territooriumil ei
peatu või sigade transport toimub otse järelevalvetsoonis paiknevasse tapamajja koheseks
tapmiseks;

4) sigu ei tohi majandist, kus neid peetakse, välja viia vähemalt 30 päeva jooksul pärast seda,
kui on lõpetatud nakatunud majandite esialgne puhastamine, desinfitseerimine ja vajaduse
korral desinsekteerimine;
5) kui esmase puhastuse ja desinfektsiooni läbiviimisest viimases taudipunktis on möödunud
vähemalt 30 päeva või erandjuhtudel ka varem, samuti kui kitsendused järelevalvetsoonis on
kehtinud üle 40 päeva ja vajadus tuleneb looma heaoluga seotud või muudest probleemidest
loomade pidamisel seoses uute taudipunktide lisandumisega, on VTA kohaliku asutuse juhil
õigus lubada vedada sigu kõnealusest ettevõttest kas koheseks tapmiseks otse VTA kohaliku
asutuse juhi määratud tapamajja, mis eelistatavalt asub ohustatud tsoonis või
järelevalvetsoonis või otse loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse või sobivasse kohta, kus
sead viivitamata surmatakse ning nende korjused töötatakse ümber ametliku järelevalve all
või erandlikel asjaoludel otse teise ohustatud tsoonis paiknevasse sigalasse, tehes seda
lisas12 toodud tingimustel;
6) muid liiki loomi on lubatud järelevalvetsooni tuua ja sealt välja viia vaid VTA kohaliku
asutuse juhi loal kõnealuse tsooni kehtestamist alates kaheksandast päevast peale tsooni
kehtestamist;
7) elusloomaturgude, -laatade, -näituste, -võistluste korraldamine on keelatud;
8) kõik
järelevalvetsoonis
sigade
transpordiks
kasutatavad
transpordivahendid
desinfitseeritakse
VTA
poolt
määratud
vahendiga
vastavalt
volitatud
veterinaararsti/järelevalveametniku ettekirjutusele. Selle üle teostab järelevalvet volitatud
veterinaararst/järelevalveametnik. Ükski nimetatud transpordivahend ei või lahkuda
järelevalvetsoonist enne, kui volitatud veterinaararst/järelevalveametnik pole seda üle
vaadanud ja selleks luba andnud.

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Lisa 8
KITSENDUSTE TÜHISTAMISE KORRALDUS PÄRAST JÄRELEVALVETSOONI
TÜHISTAMIST SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL NR …
Järelevalvetsooni tühistab maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi
ettepanekul.
Järelevalvetsoonis kehtinud kitsendused tühistab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku
asutuse juht.

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhataja, tühistan kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega oma kirjaliku korraldusega nr.
………kehtestatud kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite
suhtes järelevalvetsoonis paiknevates taludes ja loomakasvatusettevõtetes.

Kitsendused on tühistatud alates nende avaldamisest kohalikus meedias.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Lisa 9
KITSENDUSTE KEHTESTAMISE KORRALDUS TAUDISTUNUD ALAL
SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL METSSIGADEL
Taudistunud ala määrab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht, kes kehtestab
ka kitsendused taudistunud alal.

Mina, allakirjutanud ……………………………………………………………. juht, kehtestan
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega käesolevas korralduses kirjeldatud kitsendused
loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite suhtes taudistunud alal
paiknevates taludes ja loomakasvatusettevõtetes.
Kitsendused jõustuvad alates nende kohalikus meedias avaldamisest ja on jõus kuni nende
tühistamiseni ….………………………………………………………..…………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhi vastavasisulise kirjaliku korraldusega, mis avalikustatakse kohaliku meedia kaudu.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

KÄESOLEVA KORRALDUSEGA KEHTESTATAVAD KITSENDUSED
1) kõiki taudistunud alal surnult leitud või kütitud metssigu tuleb laboratoorselt uurida sigade
aafrika katku suhtes. Kõik taudistunud alal tegutsevad jahimehed on kohustatud võtma
proove kütitud või surnult leitud metssigadelt ja toimetama need Veterinaar- ja Toiduameti
(edaspidi VTA) kohaliku asutuse juhi kätte. Proovide saatelehele peab märkima lisaks tavainformatsioonile ka järgnevad andmed:
-- metssea leidmise või küttimise koha maksimaalse täpsusega;
-- metssea leidmise või küttimise kuupäeva;
-- leidja või küti nime;
-- metssea vanuse ja soo;
-- kütitud metssea haigussümptomid või lõpnud metssea korjuse seisundi.
2) kütitud või surnult leitud metssigu ja nende kehaosi ei tohi tuua sigalate territooriumile.
Leitud korjused põletatakse leidmise paigas. Kütitud metssigade liha säilitatakse volitatud
veterinaararsti/ järelevalveametniku korralduste kohaselt kuni uurimistulemuste selgumiseni.
Positiivse
tulemuse
korral
liha
ja
tapasaadused
hävitatakse
volitatud
veterinaararsti/järelevalveametniku järelevalve all. Nakatunuks osutunud metssea liha
säilitamise ruum ja lihaga kokkupuutunud esemed, seadmed ja transpordivahendid
desinfitseeritakse vastavalt volitatud veterinaararsti/järelevalveametniku ettekirjutusele.
VTA kohaliku asutuse juhil on õigus pärast ekspertgrupiga konsulteerimist kehtestada
taudistunud alal vajaduse korral selliseid lisakitsendusi nagu jahipidamise keelamine ning
metssigade söötmise keelamine.
Kitsendustega taudistunud alal on loomapidajad kohustatud:
1) paigutama kõik laagris peetavad sead sigalatesse või rajama omal kulul laagritele piirded,
mis välistavad sigade kontakti metssigadega. Piirded tuleb rajada 48 tunni jooksul pärast
vastava korralduse saamist. Nende vastavust nõuetele kontrollib volitatud
veterinaararst/järelevalveametnik;
2) paigutama sigade sööda ja sigala inventari selliselt, et metssigade juurdepääs neile on
välistatud;
3) paigutama sigalate sissepääsudele desomatid ja neid niisutama sigade aafrika katku
tekitajasse toimiva desinfitseerimisvahendiga;

4) tagama, et sigalas töötavad isikud kannavad tööl eraldi ülariietust ja jalanõusid; jalanõud
tuleb desinfitseerida igal sisenemisel ja väljumisel;
5) pidama sigade registrit, tuues ära sigade vanuse ja tehnoloogilised rühmad, registreerima
sigade arvu muutused erinevates rühmades ja esitama vastavad andmed VTA-le esimesel
nõudmisel;
6) teatama volitatud veterinaararstile/järelevalvemetnikule kõikidest sigade haigestumise ja
lõpmise juhtudest.

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Lisa 10
KITSENDUSTE TÜHISTAMISE KORRALDUS PEALE TAUDISTUNUD ALA
TÜHISTAMIST SIGADE AAFRIKA KATKU KORRAL METSSIGADEL

Taudistunud ala ja kitsendused tühistab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht.

Mina, allakirjutanud ………………………………………………………………………………..
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhataja, tühistan kooskõlas tauditõrjealaste õigusaktidega oma kirjaliku korraldusega nr.
………kehtestatud kitsendused loomade, inimeste, loomsete saaduste, materjalide ja sõidukite
suhtes taudistunud alal paiknenud taludes ja loomakasvatusettevõtetes.
Kitsendused on tühistatud alates nende kohalikus meedias avaldamisest.
Käesoleva korralduse tegemise alus: ………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Kuupäev: ……………………....

allkiri: ……..……………………………………
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht

Lisa 11
PROOVIDE VÕTMINE SIGADE AAFRIKA KATKU KAHTLUSEL JA
DIAGNOOSIMISEL
A. Proovide võtmine laboratoorseks uurimiseks sigade aafrika katku kahtluse korral.
a) Vereproovid viiruse isoleerimiseks leukotsüütidest kliiniliste haigustunnustega sigadelt,
eelistatavalt haiguse varases staadiumis. Kui muud kliinilised sümptomid puuduvad, tuleb
veri võtta palavikus sigadelt
b) Viiruse isoleerimiseks ja viiruse antigeeni määramiseks koeproovid 3– 4 sealt, kes on lõpnud
viimase 24 tunni jooksul ja millel pole veel autolüüs alanud või diagnostilisel eesmärgil
tapetud sigadelt.
c) Vereproovid seroloogiliseks uurimiseks haiguses kahtlustatavatelt sigadelt.
Vajadusel võetakse olukorra täpsustamiseks vereproovid seroloogiliseks uurimiseks sigadelt, kes
on paranenud kahtlustatavast infektsioonist või sigadelt, kes on olnud otseses või kaudses
kontaktis sigade aafrika katku haigete või kahtlaste sigadega.
Sigade aafrika katku kahtlasest karjast võetakse proove kõikidest üksustest sõltuvalt seal
peetavate sigade arvust nii, et 10% -ne seroreageerivus oleks avastatav 95%-se tõenäosusega,
seega tuleb proove võtta alljärgnevalt:
sigade arv üksuses
1 – 20
20-50
50 -100
100-200
200 - 250

uuritavate sigade arv
kõik
22
25
26
27

B. Proovide võtmine laboratoorseks uurimiseks ettevõttes, kus taud on diagnoositud.
Selleks, et kindlaks teha viiruse karja toomise viisi ja aega, mille jooksul viirus karjas enne
avastamist levis, tuleb hukatavatelt sigadelt võtta vereproove seroloogiliseks uurimiseks
kõikidest üksustest sõltuvalt seal peetavate sigade arvust vähemalt sellisel arvul, et 10% -ne
seroreageerivus oleks avastatav 95%-se tõenäosusega. Samuti võetakse vajadusel proovid 4-5
loomalt viroloogiliseks uurimiseks. Juhul, kui tegu on teiseste haiguspuhangutega, võib
ekspertgrupi soovituste alusel piirduda ka vähemate proovide arvuga.
Juhul, kui tegu on loomakasvatusettevõttega, mis koosneb kahest või rohkemast eraldiasuvast
sigalast, mille vahemaa on üle kahe kilomeetri ja mille suhtes Veterinaar- ja Toiduamet on
lubanud tervetele sigalatele erandeid sigade hukkamise ja nende korjuste hävitamise nõude
suhtes vastavalt tegevusjuhendis punktis 5.4 toodud tingimustele, tuleb taudistunud üksustest
võtta proove eelmises lõigus kirjeldatud korra kohaselt ja taudivabadest üksustest vereproove
seroloogiliseks uurimiseks sellisel arvul, et 10% -ne seroreageerivus oleks avastatav 95%-se
tõenäosusega.
C. Proovide võtmine hoonete taasasustamisel.
a) Juhul, kui sigala taasasustatakse kontrollsigadega, uuritakse igas üksuses neid 45 päeva
möödumisel pärast sigalasse toomist sigade aafrika katku suhtes nii, et 10% seroreageerivus
oleks avastatav 95%-lise tõenäosusega.
b)Juhul, kui sigala täidetakse täielikult uute sigadega uuritakse igas üksuses neid 45 päeva pärast
viimaste sigade saabumist seroloogiliselt SAKi suhtes nii, et 20% seroreageerivus oleks
avastatav 95%-lise tõenäosusega:
sigade arv üksuses
1 -10
10 -20
20- 50
50 - 150
150 - 250

uuritavate sigade arv
kõik
10
12
13
14

D. Proovide võtmine ohustatud tsoonis.
30 päeva möödumisel sellest, kui viimases taudipunktis on lõpetatud esialgne puhastamine,
desinfitseerimine ja vajaduse korral desinsekteerimine, uuritakse seroloogiliselt kõiki ohustatud
tsoonis asuvaid seakarju vastavalt lisas 11 toodud skeemile. Seroloogiliseks uurimiseks võetakse
kõigi ohustatud tsooni ettevõtete üksustest vereproove sellisel arvul, et 10% -ne seroreageerivus
oleks avastatav 95%-se tõenäosusega
Kõiki ohustatud tsoonis kütitud metssigu uuritakse seroloogiliselt ja vajadusel viroloogiliselt
sigade aafrika katku suhtes.
.
E. Proovide võtmine järelevalvetsoonis.
15 päeva möödumisel sellest, kui viimases Eestis asuvas taudipunktis on lõpetatud esialgne
puhastamine, desinfitseerimine ja vajaduse korral desinsekteerimine, uuritakse seroloogiliselt
kõiki järelevalvetsoonis asuvaid seakarju vastavalt lisas 11 toodud skeemile.
Kõiki järelevalvetsoonis kütitud metssigu uuritakse seroloogiliselt ja vajadusel viroloogiliselt
sigade aafrika katku suhtes.
Seroloogiliseks uurimiseks võetakse proove kõigilt kunstlik seemenduse jaamade sigadelt.
Vajadusel võib koguda proove ka teistest seakasvatusettevõtetest sellisel arvul, et 10% -ne
seroreageerivus oleks üksuses avastatav 95%-se tõenäosusega.
F. Proovide võtmine alal, kus kahtlustatakse sigade aafrika katku esinemist metssigadel või
kus on SAK metssigadel diagnoositud.
a) Metssigadelt kogutavate seroloogiliste proovide arvu kalkuleerimiseks tuleb eelkõige
määratleda taudikahtlase või taudistunud ala suurus ja metssigade populatsiooni suurus sellel
alal.
Metssigade arvukuse aluseks peavad olema andmed elusloomade arvukuse, mitte kütitud
loomade hulga kohta.
Juhul, kui populatsiooni suuruse kohta andmed puuduvad, tuleb võimalikult täpselt määratleda
metssigade poolt asustatud ala suurus, mis on piiritletud looduslike või kunstlike barjääridega,
mis takistavad loomade liikumist.
Juhul, kui selliseid metssigade vaba liikumise takistusi ei esine, tuleb proovivõtu alana
määratleda orienteeruvalt 200 km² ala, eeldades, et sellel elab 400 –1000 metssiga.
Taudikahtlaselt või taudistunud alalt tuleb proove koguda arvul, et 5% -ne seroreageerivus oleks
alal avastatav 95%-se tõenäosusega:
metssigade arv alal
…100
100-150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 - 400
400 –500
500 – 1000

uuritavate metssigade arv
45
50
51
52
54
55
56
57

b) Kõiki taudistunud alal surnult leitud või kütitud metssigu tuleb seroloogiliselt ja viroloogiliselt
uurida sigade aafrika katku suhtes. Viroloogilised uuringud tuleb eelkõige läbi viia alla ühe
aastaste sigade suhtes.
c) Seakarju, kus peetakse sugusigu, uuritakse seroloogiliselt kaks korda aastas vähemalt neljakuuliste vaheaegadega võttes proove kõikidest üksustest sõltuvalt seal peetavate sigade arvust
nii, et 10% -ne seroreageerivus oleks avastatav 95%-se tõenäosusega.

Lisa 12
SIGADE OHUSTATUD JA JÄRELEVALVETSOONIS PAIKNEVAST ETTEVÕTTEST
VÄLJAVIIMISE TINGIMUSED
a) Riiklik veterinaararst on ettevõttes olevad sead, eriti äraviidavad sead mitte varem kui 24 tundi
enne plaanitavat väljavedu kliiniliselt läbi vaadanud, sealhulgas mõõtnud juhuslikult valitud
sigade kehatemperatuuri ning kontrollinud registrit ja sigade identifitseerimismärgistust. Sigade
arv, kellel temperatuuri mõõdetakse peab tagama, et juhul, kui 10% sigadest esineks palavik,
oleks see avastatav 95%-se tõenäosusega. (N:50 siga üksuses - 22 kraadida, 100 siga- 25, 150
siga – 26, 200 - 250 siga –27);
b) läbivaatuse käigus ei ole ilmnenud mingisuguseid märke sigade aafrika katkust;
c) sigu veetakse sõidukites, mille korrasolekut on eelnevalt kontrollitud ning mille on
järelvalveametnik peale laadimist pitseerinud;
d) sigade vedamisel kasutatav sõiduk ja varustus puhastatakse ja desinfitseeritakse kohe pärast
vedamist;
e) kui sead tuleb tappa või surmata, võetakse sigadelt vastavalt lisale 11(A) piisav arv proove, et
oleks võimalik kinnitada või välistada sigade aafrika katku esinemine nendes majandites;
f) kui sigu veetakse tapamajja:
– teatatakse selle tapamaja eest vastutavale järelevalveametnikule kavatsusest saata sellesse
tapamajja sigu ning järelvalveametnik teatab VTA kohalikule asutusele
nende
kohalejõudmisest;
– hoitakse ja tapetakse tapamajja jõudnud sigu teistest sigadest eraldi;
– võtab pädev asutus määratud tapamajas tehtava tapaeelse ja -järgse kontrolli ajal arvesse kõiki
märke, mis võivad viidata sigade aafrika katku esinemisele;
– selliste sigade värske liha erimärgistatakse ja töödeldakse (lisa 19 ) kohaselt ning säilitatakse ja
veetakse eraldi muust lihast. Tapajäätmed kahjutustatakse või töödeldakse kõrgel temperatuuril
kõrge riskiastmega loomsete jäätmete käitlemise ettevõttes selliselt, et igasugune nakkuse levik
oleks välistatud.
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TAPAEELNE PÕLLUMAJANDUSLOOMADE ARVESTUSLIKU VÄÄRTUSE
HINDAMISE AKT
Koostatud põllumajandusloomade hindamiseks seoses kompensatsiooni maksmisega loomataudi
tõrje käigus hukatud loomade eest.
Alus:………………………………………………………………………………………………...
Talu/loomakasvatusettevõtte
aadress:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Hinnati (loomade liik, arv, kaal ja maksumus):
Loomaliik
Eluskaal
Lihakaal
Arvestuslik väärtus

Põllumajanduslooma lihakaalu leidmiseks korrutatakse eluskaal koefitsiendiga, mis on : veisel- 0, 47, seal – 0, 68, linnul – 0,67, lambal – 0, 47.
Arvestusliku väärtuse arvutamisel võetakse aluseks hukkamise ajal vastava põllumajanduslooma liigi keskmine lihakaalu kokkuostuhind, mis on
Statistikaameti poolt avaldatud Loomakasvatuse kvartalibülletäänis.

Arvestuslik väärtus kokku …………………………………………………………………………
Summa numbritega ja sõnadega

……………………………………………………………………………………………………...
Akti koostaja (amet, nimi ja allkiri) ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Hindamise läbiviija (d) (amet, nimi ja allkiri)…………….………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Juuresolija(d) (nimi ja allkiri) ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Loomaomanik või tema poolt volitatud isik: (nimi ja allkiri)……………………….……………..
…………………………………………………………………………………….………………..
Kuupäev ……………………………………
kell………………………………
Akt saadetakse: 1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
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PÕLLUMAJANDUSLOOMADE HUKKAMISE AKT LOOMATAUDI KORRAL

Alus:
………………………………………………………………………………………………...........
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse nimetus

juhi korraldus……………………………………………………………………………………….
Talu/loomakasvatusettevõtte (aadress):…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

Hukati ( loomade liik ja arv):…………………………….…………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Kokku hukati ……..………(……….……………………………………………………...) looma.
arv numbritega

arv sõnadega

Akti koostaja (amet, nimi ja allkiri) ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Hukkamise läbiviija (d) (amet, nimi ja allkiri)…………….…………..…………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Juuresolija(d) (nimi ja allkiri) ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….......
Loomaomanik või tema poolt volitatud isik: (nimi ja allkiri)……………………….……………..
…………………………………………………………………………………….………………..
Kuupäev ……………………………………

kell………………………………

Akt saadetakse: 1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
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MATERJALIDE HINDAMISE AKT
Koostatud materjalide hindamiseks seoses kompensatsiooni maksmisega loomataudi tõrje käigus
hävitatud ja/või kahjustatud materjalide eest.
Alus:………………………………………………………………………………………………...
Talu/loomakasvatusettevõtte
(aadress):……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Hinnati (materjali nimetus, iseloomustus, kogus ja maksumus):
……………………………………..…
……………………………….……………………………………………………………………..
…………………………….………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
kogusummas ………………………(………………………………………………………………
Summa numbritega

summa sõnadega

…………………………………………………………………………………………)
Akti koostaja (amet, nimi ja allkiri) ……………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………...
Hindamise läbiviija (d) (amet, nimi ja allkiri)………..…….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Juuresolija(d) (nimi ja allkiri) ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Materjalide omanik või tema poolt volitatud isik: (nimi ja allkiri)………………………………...
…………………………………………………………………………………….………………..
Kuupäev ……………………………………
kell………………………………
Akt saadetakse: 1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
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SIGADE AAFRIKA KATKU PUHUL KASUTATAVAD DESINFEKTSIOONIAINED

Virkon
1% (1:100);2% (1:200) orgaanilised happed ja katalüsaator
Virusan S
Värskelt kustutatud lubja
lahus
30%
Capo Tabs
0,5%
Na-Cl-isotsüanuraat
Kloriid Forte
3%
Na-hüpokloriid
Jobac P
3%
jood
Kuum seebikivilahus
3%
Naatriumhüdroksiid
Desomix
1%
Na ühendid, mitteionogeenne tensiit
Deso
3%
Na ühendid
Vahu-Deso
4%
Na ühendid, tensiit
Naatriumhüpoklorit
1-2%
naatriumhüpokloriid
Virocid
0,5%
Loetletud desoainete nimekiri ei ole lõplik. Muid desoaineid võib kasutada vastavalt nendega
kaasasoleva infolehe näidustusele ja kasutamisjuhendile. Ka loetletud desoainete kasutamine
toimub vastavalt nendega kaasasolevale kasutusjuhendile.
Desinfektsiooni basseinid (desomatid): Virkon, Virocid
Algdesinfektsioon:
Virkon, kuum (80-85ºC) 3% seebikivi lahus Toimeaeg:
24 tundi
Pesu:
N: Pintty-pesuaine
Minimaalne vaheaeg:
7 päeva
Lõppdesinfektsioon:
Virkon, kuum seebikivi lahus
Toimeaeg:
24 tundi
Minimaalne vaheaeg:
7 päeva
Personali desinfektsioon:
Virkon
Riietus:
Virkon, kuumutamine
(vähemalt 80ºC 1 tunni jooksul)
Loomade nahapind:
Virkon
Seadmed, veokid:
Virkon
Joogiveesüsteem:
Virkon
pinnale puistatakse rohkesti kustutatud lupja
Tahke sõnnik:
Vedel sõnnik:
Virtsakaevud:

Jõusöödahoidla:
Sööt (heinad, õled, jahu jt.):
Õhk loomakasvatushoonetes:
Maapind:

kustutatud lupja vähemalt 30kg/tonni sõnniku
kohta, segada pidevalt vähemalt 6 tundi
kustutatud lupja vähemalt 30 kg/m3
Kloorlupja 1,5 kg/10 l virtsa kohta
Virkon, kustutatud lubi
Virkon
Virkon
Virkon, kustutatud lubi, 5kg
kloorlupja/m²
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DESINFEKTSIOONI, DESINSEKTSIOONI JA/VÕI DERATISATSIOONI
LÄBIVIIMISE AKT
Koostaud peale talus/loomakasvatusettevõttes teostatud menetluse (profülaktilise-, jooksva- või
lõppdesinfektsiooni /desinsektsiooni / deratisatsiooni mittevajalik läbi kriipsutada) läbiviimist.
Alus:………………………………………………………………………………………………...
Ajavahemik:………………………………………………………………………………………...
Talu/loomakasvatusettevõtte
(aadress):……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Töödeldi:
Hooneid: …………m²; menetlus:………………………………………………….……………...;
kasutatud meetod ………………………………….………………………………………………;
kasutatud desinfektsiooni- (desinsektsiooni-, deratisatsiooni-) aine nimetus ja töölahuse
kontsentratsioon, temperatuur ning hulk 1m2 kohta: …………………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Karja ja jooksuaedu …………m²; menetlus:……………………………………….……………..;
kasutatud meetod ………………………………….………………………………………………;
kasutatud desinfektsiooni- (desinsektsiooni-, deratisatsiooni-) aine nimetus ja töölahuse
kohta:
………………………..
kontsentratsioon,
temperatuur
ning
hulk1m2
…………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………….………………………..
Territooriumi …………m²; menetlus:……………………………….…………….………………;
kasutatud meetod ………………………………….………………………………………………;
kasutatud desinfektsiooni- (desinsektsiooni-, deratisatsiooni-) aine nimetus ja töölahuse
kontsentratsioon,
temperatuur
ning
hulk1m2
kohta:
………………..…….…
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Hooldusesemeid …………tk; menetlus:………..………………………………….……………...;
kasutatud meetod ………………………………….………………………………………………;
kasutatud desinfektsiooni- (desinsektsiooni-, deratisatsiooni-) aine nimetus ja töölahuse
kontsentratsioon,
temperatuur
ning
hulk1tk
kohta:
……………………..…..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Sõnnikut…………m3; menetlus:……………….………………………………….………………;
kasutatud meetod ………………………………….………………………………………………;
kasutatud desinfektsiooni- (desinsektsiooni-, deratisatsiooni-) aine nimetus ja töölahuse
kontsentratsioon, temperatuur ning hulk1m3 kohta: ………………..……………………………...
………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Õhutemperatuur hoones:……………………………………………………………………………
Õhutemperatuur väljas: …………………………………………………………….………………

Kokku kulutati (kui palju, missuguseid aineid):…………………………………….……………...
………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………..
Peale desinfektsiooni jäeti hoone suletuks ………(………………………...) tunniks.
numbritega

sõnadega

Akti koostaja (amet, nimi ja allkiri) ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Menetluse läbiviija(d) (amet, nimi ja allkiri)…………….……………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Juuresolija(d) (nimi ja allkiri) ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Loomaomanik või tema poolt volitatud isik: (nimi ja allkiri)……………………….……………..
…………………………………………………………………………………….………………..

Kuupäev ……………………………………

kell………………………………

Akt saadetakse:
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
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PUHASTAMISE, DESINFITSEERIMISE JA TÖÖTLEMISE KIRJELDUS
1. Puhastamine,
desinfitseerimine ja
töötlemine

1.1. Puhastuse ja desinfektsiooni protseduurid ja vajadusel ka näriliste ja putukate
tõrje viiakse läbi järelevalveametniku kontrolli all järgides tema poolt antud
juhiseid.
1.2. Desinfektsioonivahend, mida kasutatakse, ja selle kontsentratsioon peavad
olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt sigade katku viiruse hävitamiseks heaks
kiidetud.
1.3. Desinfektsioonivahendi aktiivsus peab olema enne kasutamist kontrollitud,
kuna teatud desinfektsioonivahendi aktiivsus nende säilitamisel langeb.
1.4. Desinfektsioonivahendi ja töötlemisviisi valikul tuleb arvesse võtta ehitise,
veovahendi ja teiste töödeldavate objektide laadi.
1.5. Tingimused, milles desinfektsioonivahendit ja puhastusainet kasutatakse,
peavad tagama, et ei kahjustuks desinfektsiooni ja puhastamise efektiivsus. Eriti
tuleb jälgida tehnilisi andmeid, mis on tootja poolt ette antud, nagu rõhk,
minimaalne temperatuur ja ettenähtud kontaktaeg.
1.6. Sõltumata kasutatavast desinfektsioonivahendist tuleb järgida järgmisi
desinfitseerimise ja töötlemise nõudeid:
1.6.1. allapanu ja sõnniku täielik läbileotamine desinfektsioonivahendiga;
1.6.2. pinnase, põrandate, kaldteede ja seinte pesu ja puhastus hoolika harjamise ja
kraapimisega, sealjuures kus vähegi võimalik pärast sisseseade ja seadmete
eemaldamist või lahtivõtmist, et puhastus ja desinfektsioon ei oleks takistatud;
1.6.3. täiendav töötlemine desinfektsioonivahendiga tootja poolt etteantud
minimaalse kontaktaja saavutamiseks;
1.6.4. puhastamisel kasutatud vee kõrvaldamine järelevalveametniku kontrolli all
viisil, mis välistab riski viiruse levikuks.
1.7. Pesemisel vedelate puhastusvahenditega rõhu all tuleb välistada eelnevalt
puhastatud osade uuesti saastumist.
1.8. Sisseseade, seadmed, esemed või lahtrid, mis on tõenäoliselt saastunud, tuleb
pesta, desinfitseerida või hävitada.
1.9. Desinfektsiooni protseduuride läbiviimisel tuleb välistada uuesti saastumine.
1.10. Ettevõttes või veovahendis teostatud puhastus ja desinfektsiooni
protseduurid tuleb dokumenteerida vastava registrikandena ja kui toiming peab
olema läbi viidud järelevalveametniku kontrolli all, siis kinnitatud
järelevalveametniku allkirjaga.
1.11. Vabaõhuehitiste puhul annab Veterinaar- ja Toiduamet «Loomatauditõrje
seaduse» §-s 45 alusel korraldusi spetsiifiliste puhastuse ja desinfektsiooni
protseduuride läbiviimiseks võttes arvesse ehitise tüüpi ja ilmastikutingimusi.

2. Puhastamine ja
desinfektsioon
nakatunud ettevõttes

2.1. Esmasel puhastusel ja desinfektsioonil tuleb:
2.1.1. võtta sigade hukkamise ajal tarvitusele vajalikud meetmed, mis välistavad
või vähendavad sigade katku leviku. Vajalike meetmetena käsitatakse ajutiste
desinfektsiooniseadmete installeerimist, kaitseriietega varustamist, dušši,
kasutatud seadmete, vahendite ja ehitiste nakkusvabaks muutmist ja ventilatsiooni
väljalülitamist;
2.1.2. hukatud sigade korjused pihustada desinfektsioonivahendiga;
2.1.3. korjuste ettevõttest töötlemiseks väljaviimisel kasutada kaetud
lekkekindlaid konteinereid;

2.1.4. kohe pärast korjuste edasiseks töötlemiseks eemaldamist pihustada
Veterinaar- ja Toiduameti poolt määratud vahendiga järelevalveametniku juhiste
kohaselt desinfektsioonivahendiga need ehitise osad, kus loomi peeti, samuti iga
ehitise osa, õu ja muu koht, mis sigade hukkamise, tapmise või tapajärgse
kontrolli käigus saastus;
2.1.5. iga kude või veri, mis on tapmise või tapajärgse kontrolli või ristsaastumise
läbi maha läinud ehitisse, õue, vahenditele või muusse kohta, hoolikalt kokku
koguda ja töödelda koos rümpadega;
2.1.6. kasutatud desinfektsioonivahend jätta töödeldud pinnale vähemalt
24 tunniks.
2.2. Lõpp-puhastusel ja desinfektsioonil tuleb:
2.2.1. sõnnik ja kasutatud allapanu eraldada, koguda hunnikusse, piserdada
desinfektsioonivahendiga ja jätta seisma vähemalt 42 päevaks või hävitada
põletamise või matmise abil;
2.2.2. kõikidelt pindadelt eraldada rasv ja mustus kasutades rasvatustavat vahendit
ning pesta veega;
2.2.3. pärast veega pesemist viia läbi täiendav pritsimine
desinfektsioonivahendiga;
2.2.4. pärast 7 päeva möödumist töödelda rasvatustava vahendiga, loputada veega,
pritsida desinfektsioonivahendiga ning loputada veel kord veega.
2.3. Vabaõhuehitise puhul annab Veterinaar- ja Toiduamet «Loomatauditõrje
seaduse» §-s 45 alusel korraldusi spetsiifiliste puhastuse ja desinfektsiooni
protseduuride läbiviimiseks võttes arvesse ehitise tüüpi ja ilmastikutingimusi.
3. Saastunud allapanu,
sõnniku ja läga
desinfitseerimine

3.1. Sõnnik ning kasutatud allapanu tuleb eraldada, koguda hunnikusse, piserdada
desinfektsioonivahendiga ja jätta seisma vähemalt 42 päevaks või hävitada
põletamise või matmise abil.
3.2. Läga tuleb ladustada vähemalt 42 päevaks arvates viimasest nakkusliku
materjali lisandumisest. Veterinaar- ja Toiduameti loal võib ladustamisaega
lühendada tingimusel, et läga on töödeldud järelevalveametniku juhiste kohaselt
viisil, mis tagab viiruse hävimise.
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KITSENDUSE ALL OLEVATE TALUDE/LOOMAKASVATUSETTEVÕTETE
TERVETELT SIGADELT PÄRINEVA LIHA KÄITLEMINE
Toidukõlbliku liha käitlemisel järgitakse põllumajandusministri 13. mai määruses nr 55
«Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded1“
esitatud nõudeid.

Lubatud töötlemisrežiimid
Kasutamise ulatus

Töötlemisrežiim

1. Nakkuskahtlane toidukõlblik liha

1.1. Kuumtöötlemine hermeetiliselt suletud konteineris, mille
käigus saavutatakse v Fc väärtus ≥3,00, mis vastab Clostridium
botulinum’i spooride ellujäämise tõenäosusele ≤1×10 12
konteineri kohta. Fc on suvaline väärtus, mida kasutatakse
kuumtöötluse steriliseeriva toime iseloomustamiseks. Näiteks F
c >3,00 tähendab kuumtöötluse režiimi sama steriliseeriva
toime
saavutamiseni
nagu
kuumutamisel
toote
sisetemperatuurini vähemalt 133 °C kogu toote ulatuses
vähemalt 20 minutit 3-baarilise rõhu all, mille juures osakeste
läbimõõt enne töötlemist ei ületa 5 sentimeetrit.

2. Nakkuskahtlane toidukõlblik liha,
mis pärineb ettevõttest ning juhul, kui
Eestis on viimase 12 kuu jooksul
esinenud sigade aafrika katku, siis
piirkonnast, millele ei ole kehtestatud
loomataudi
esinemisest
tingitud
kitsendusi.

2.1. Kuumtöötlemine lihale, mille käigus:
2.1.1. lihast eemaldatakse täielikult luud ja suuremad
lümfisõlmed ning iga lihatükk suletakse eraldi hermeetiliselt
müügipakendisse;
2.1.2. toodet hoitakse 60 °C juures vähemalt 4 tunni vältel,
mille jooksul toote sisetemperatuur peab vähemalt 30 minuti
jooksul olema ≥70 °C;
2.1.3.
toodetest
valitakse
tüüpproovid,
mille
kuumutamistemperatuuri jälgitakse pidevalt; mõõtmised
peavad olema sooritatud automaatsete seadmete abil, mis
võimaldavad registreerida nii suuremate lihatükkide
sisetemperatuuri kui ka temperatuuri kuumutusseadmete sees.

3. Nakkuskahtlane toidukõlblik liha 3.1. Kuumtöötlemine teisiti kui punktis 2.1 toodu, eeldades et
loomadelt, kes ei pärine nakatunud toote sisetemperatuuriks on saavutatud vähemalt 70 °C.
ettevõttest.
3.2. Töötlemine ilma luudeta alla 5,5 kg sinkidele. Töötlemine
seisneb naturaalses fermentatsioonis ja valmimises vähemalt
üheksa kuu jooksul, mille tagajärjel:
Aw – on mitte rohkem kui 0,93
pH – on mitte rohkem kui 6.
Ettevõtted, kus kohaldatakse punktides 1.1 ja 2.1 esitatud töötlemisrežiime, peavad omama
vastavaid temperatuurijälgimise seadmeid ning olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt saanud
loa selliseks käitlemiseks.
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PÕLETUSMATERJALI HULK, MIDA ON VAJA LOOMAKORJUSTE
PÕLETAMISEKS JA SKEEM PÕLETUSRIIDA LADUMISEKS

Põletusmaterjali hulk, mida on vaja loomakorjuste põletamiseks:
• 1 tugev palk (mõõdud 3 x 0,3 x 0,2 m), näiteks puust raudteeliiper, ühe täiskasvanud sea
korjuse kohta;
• põletuspuud: üks tonn puid ühe tonni kivisöe kohta;
• põhk: üks pall ühe korjuse kohta;
• kivisüsi: 203 kg ühe korjuse kohta;
• kuumust tekitav eksotermiline pulber: ca 0,8 kg korjuse kohta (või 25 kg ühe tonni kivisöe
kohta).
Enne tule süütamist peavad korjused olema üle valatud süütevedelikuga (diislikütus või
parafiin).

Põletusriida skeem
kesik

siga
kivisüsi
kivisöe ja kuumust tekitava pulbri segu
põletuspuud
põhk (õled)
2 kihti palke (liipreid)

