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 وكل التدابير الالزمةلقطيع األبقار متحكم فيها  الحالة الصحية : الحمى القالعية

 اتخذت لمكافحة انتشار هذا المرض 

 
المكتب الوطنً للسالمة  خبر، ٌلوطنًالحمى القالعٌة على الصعٌد ا عملٌة تتبع الحالة الصحٌة لمرضفً إطار

لٌم سٌدي بنور، سطات اقبألهذا المرض  جدٌدة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة الرأي العام بأنه تم تسجٌل أربع بؤر
 والجدٌدة.

بٌر الالزمة لمكافحة هذا المرض وذلك من طرف المصالح البٌطرٌة اإلقلٌمٌة بالتنسٌق تم اتخاذ على الفور التداوقد 
مع السلطات المحلٌة من أجل احتواء البؤر المسجلة و الحد من انتشار هذا المرض إلى ضٌعات أخرى باألقالٌم 

 المجاورة. ومن جملة هذه التدابٌر نذكر :

ومنع الحٌوانات المرٌضة والحساسة من الدخول أو وضع الضٌعات المصابة تحت المراقبة الصحٌة  -
 الخروج منها وكذا المواد ذات األصل الحٌوانً )الحلٌب واللحوم(؛ 

 المعدٌة الحٌوانات و كذاف، بعٌن المكان، جمٌع الحٌوانات المصابة والمشتبه فً إصابتها بالعدوى الوإت ذبح -
 رأس من األغنام(؛ 42رأس من األبقار و  24)

 تطهٌر وتنظٌف الضٌعات ) المبانً والمعدات،...(؛ -
 رأس من األبقار(؛01111ر)ؤتلقٌح األبقار المتواجدة حول الب -
 منع تنقل الحٌوانات ؛ -
 االسبوعٌةسواق فً األ خاصة منع تجمعات الحٌوانات الحساسة للمرض )أبقار، أغنام وماعز(  -

 ؛والمعارض
 ت التً سجل بها المرض؛بالضٌعا مة البٌولوجٌةالاحترام تدابٌر الس -
 و على الصعٌد الوطنً. الدار البٌضاء سطاتتعزٌز المراقبة الصحٌة للقطٌع فً جهة  -

 

دودا بجهة الدار البٌضاء سطات، وذلك حل مظوتجدر اإلشارة إلى أنه قد تمت السٌطرة على هذا المرض والذي ٌ
 الملكً.بفضل تعبئة المصالح البٌطرٌة و السلطات المحلٌة والدرك 

سٌتم فورا تعمٌم حملة لتلقٌح األبقار ضد الحمى القالعٌة على الصعٌد الوطنً و ذلك لتقوٌة مناعة ومن جهة أخرى 
األطباء  ،الغرف الفالحٌة ،الجمعٌات المهنٌة ،مربً الماشٌة )ولهذا الغرض ٌجب تعبئة جمٌع الفاعلٌن  قطٌع األبقار.

المكتب الوطنً لالستشارة  ،الح المدٌرٌات الجهوٌة للفالحٌةمص ،السلطات المحلٌة ،البٌاطرة الخواص
 ه الحملة لتقوٌة مناعة كل قطعان األبقار على الصعٌد الوطنً.ذإلنجاح ه(الفالحٌة...

تتبع عن قرب تطور  المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌةإن لجنة الٌقظة التً تم إحداثها من طرف 
 العام بكل مستجدات هذا الملف. يإخبار الرأد الوطنً و سٌتم هذا المرض على الصعٌ

 
، 80-52المكزت الىطنً للسالمخ الصحٍخ للمنزجبد الغذائٍخ مؤسسخ عمىمٍخ، رحذ وصبٌخ وسارح الفالحخ والصٍد الجحزي، أنشئذ ثمىجت القبنىن رقم 

رمبرس لحسبة الدولخ االخزصبصبد المزعلقخ ثحمبٌخ صحخ  المسزهلك والحفبظ و واالسزقاللٍخ المبلٍخ لدولخ ومزمزعخ ثبلشخصٍخ المعنىٌخخبضعخ لىصبٌخ ا

 على صحخ الحٍىانبد و النجبربد.
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