
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.05.2009 р.                                           м. Київ                                                     № 122

Про затвердження плану заходів боротьби 
з грипом А (Н1 N1) свиней з 
урахуванням трьох рівнів небезпеки

На  виконання  пункту  14  протокольного  рішення  засідання  Державної
надзвичайної  протиепідемічної  комісії  при  Кабінеті  Міністрів  України  від  30
квітня 2009 року № 23893/0/1-09 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити план заходів щодо  боротьби з  грипом А (Н1 N1) свиней з
урахуванням трьох рівнів небезпеки, що додається.

2.  Управлінню забезпечення протиепізоотичної  роботи довести до відома
цей наказ територіальним органом Держкомветмедицини.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника
голови Державного комітету ветеринарної медицини України Горжеєва В.М.

Голова                                                                                                П.І. Вербицький



Затверджено 
наказ Державного комітету 
ветеринарної медицини України 
від “___” ________ 2009 року № ___

План заходів щодо боротьби з 
грипом А (Н1 N1) свиней з урахуванням трьох рівнів небезпеки

У світі склалася надзвичайна ситуація, пов'язана з можливим виникненням
пандемії  грипу  типу  А  (Н1  N1).  На  сьогодні  зареєстровано  випадок  передачі
збудника  від  людини  до  тварини.  Не  слід  виключати  можливість  і  зворотної
передачі. При умові широкого поширення вірусу грипу А (Н1 N1) одночасно як
серед  людей  так  і  серед  тварин   та  набуттю  даним  штамом  вірусу  високої
патогенності, враховуючи три рівні небезпеки ВООЗ, необхідно:

Перший рівень

1. Розробити план дій при підозрі захворювання свиней на грип. 

                               Держкомветмедицини 

                               Негайно 

2. Запровадити моніторинг інформації,  що надходить,  для оцінки ступеня
тяжкості  перебігу  панзоотії  -  з  метою  визначення  обсягу  видатків,  кількості
ветеринарних  працівників  та  працівників  інших  спеціальностей,  ветеринарних
препаратів та інших матеріалів, що необхідні для її ліквідації.

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                     Постійно

3.  Забезпечити  проведення  постійного  моніторингу  епідемічної  та
епізоотичної ситуації із захворюваністю на грип в світі. 

                               Держкомветмедицини

                               Постійно 

4. Проводити вірусологічний моніторинг виявлення вірусу грипу свиней, з
моменту виявлення хворих тварин на території України. Забезпечити отримання

2



зразків  або  ізолятів  вірусу  для  їх вивчення  та  подальшої  передачі  у
референс-лабораторії Міжнародного епізоотичного бюро. 

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ

                     Постійно, з моменту виявлення 
                     хворих тварин на території України

5.  Забезпечувати  державні  лабораторії  ветеринарної  медицини,  що
проводять вірусологічний та серологічний моніторинг грипу свиней, необхідним
обладнанням, діагностикумами. 

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ

                     Постійно, з моменту виявлення
                      хворих тварин на території України

6. Визначити обсяг матеріальних ресурсів, що необхідні на випадок пандемії
та  панзоотії  грипу  (антивірусні  препарати,  засоби  індивідуального  захисту,
вакцини,  обладнання,  дезінфекційні  засоби,  діагностичні  та  витратні  матеріали
для  проведення  лабораторних  досліджень),  а  у  разі  необхідності  створити
загальнодержавний та місцеві резерви. 

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                      Постійно, з моменту виявлення
                      хворих тварин на території України

7.  Організувати  семінари,  конференції,  наради  з  питань  епізоотичної
ситуації з грипу свиней, його профілактики, клінічних проявів та лікування.
Проводити  регулярні  тренувальні  заняття  персоналу,  який  терміново
залучатиметься у разі ускладнення епізоотичної ситуації з грипу свиней. 

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя
                               Постійно.
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8.  Проводити  просвітницьку роботу  з  залученням  засобів  масової
інформації  серед  населення  щодо  стану  і  прогнозу  захворюваності  на  грип
свиней, ризику зараження, негативних наслідків, безпеки продуктів харчування,
поводження з тваринами тощо. 

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ

                               Постійно. 

9.  Забезпечити  співробітництво  з  міжнародними  організаціями  з  питань
вивчення біологічних властивостей штамів вірусу грипу свиней.

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ

                               Постійно. 

Другий рівень 

10. Продовжувати здійснювати заходи, передбачені на перший рівень, у разі
необхідності  відкоригувати  плани  заходів  щодо  боротьби  з  грипом  свиней  та
запобігання виникненню його епізоотії. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно.

11.  Забезпечити  залучення  додаткових  матеріальних  ресурсів  на  випадок
загрози виникнення епізоотії грипу свиней. 

                               Держкомветмедицини

                               Постійно. 

12.  Проводити  постійний  вірусологічний  моніторинг.  Забезпечити
лабораторії  ветеринарної  медицини  необхідними  реактивами.  Організувати  у
співробітництві  з  вірусологічними  лабораторіями  Міжнародного  епізоотичного
бюро вивчення характеристик вірусу. 

                               Держкомветмедицини
                               ДНДІЛДВСЕ
                               Постійно. 
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13.  Посилити  нагляд  за захворюваністю  на  грип  свиней,
включаючи проведення поточного та ретроспективного аналізу захворюваності,
виявлення  групових  випадків  захворювань.  Забезпечити  негайне  інформування
установ та закладів державної  служби ветеринарної  медицини про виникнення
захворюваності серед свиней. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно. 

14.  Визначити  території  і  групи ризику  з  метою першочергового  вжиття
протиепізоотичних заходів. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                     Постійно 

15. Організувати роботу із запобігання поширенню вірусу грипу свиней у
свиногосподарствах.  Забезпечити  працівників  та  спеціалістів  ветеринарної
медицини дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно

16.  Забезпечити  обмін  інформацією  та  координацію  дій  з  Міжнародним
епізоотичним бюро та  відповідними органами країн,  що межують з  Україною.
Надавати  поновлені  дані  про  особливості  захворювання  на  грип  свиней  та
розвитку ситуації з цього захворювання в країні та світі медичним працівникам,
спеціалістам  ветеринарної  медицини,  населенню,  засобам  масової  інформації.
Проводити  роз'яснювальну  роботу  серед  населення  про  засоби  та  способи
індивідуального захисту від зараження. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя
                               Постійно
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Третій рівень

17.  Розглянути  питання  щодо  необхідності  проведення  позапланового
засідання  Державної  надзвичайної  протиепізоотичної  комісії  при  Кабінеті
Міністрів України. 

                               Держкомветмедицини

                               Постійно

18.  Розробити  оперативний  прогноз  тенденцій  перебігу  панзоотії,  втрат,
потреб у додаткових ресурсах, можливості розвитку подальших хвиль панзоотії та
у разі потреби на його основі переглянути цей план. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно

19.  Проводити  моніторинг  географічного  поширення  інфекції  від
первинного  пункту  появи  хворої  тварини,  можливих  змін  клінічних  проявів
хвороби і властивостей вірусів грипу свиней. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно

20.  Проводити  оцінку  ефективності  здійснених  заходів  на  підставі
аналітичних даних про захворюваність, загибель тварин. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно
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21.  Забезпечити  виконання  плану заходів щодо боротьби з грипом свиней
та запобігання виникненню його панзоотії  на уражених територіях Автономної
Республіки  Крим,  областей,  мм.  Києва  та  Севастополя,  залучити  додаткові
ресурси. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно

22.  Інформувати  населення  про  перебіг  панзоотії,  тенденції  її  розвитку,
ефективність  здійснення  протиепізоотичних  заходів  з  метою  підвищення
свідомого ставлення людей до ситуації, що виникла. Проводити серед населення
роз'яснювальну роботу з проблемних питань, пов'язаних із панзоотією. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно

23.  За  умови зниження кількісних проявів  панзоотії  або  у  проміжку між
хвилями необхідно провести коригування цього плану та завдань моніторингу за
епізоотичною  ситуацією  з  грипу  свиней,  стандартного  визначення  випадку
захворювання, поновити запаси ветеринарних препаратів, вакцин, діагностичних
та витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту. 

                               Держкомветмедицини
                               Головні управління ветеринарної
                               медицини АР Крим, областей, 
                               міст Києва і Севастополя

                               Постійно
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