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 بالغ حصفي

 الوقايئ ضد أ مه ال مراض احليوانية املعدية: يعزز برانجمهأ ونسا 

   بقار ضد ا   ؛مرض امحلى القالعيةطالق محةل تلقيح تذكريية لل 

  طالق ومرض  مرض اجلدري لتحصني ال غنام ضد وطنية وقائيةمحةل تلقيح ا 

طاعون اجملرتات  مرض طاعون اجملرتات الصغرية ولتحصني املاعز ضد

 الصغرية.
 

يناير  71، ابتداء من "للمنتجات الغذائية " أ ونسا للسالمة الصحيةاملكتب الوطين  ابرش

عملية ب  مقرونةلقالعية تذكريية لتحصني ال بقار ضد مرض امحلى اال تلقيح ال  محةل ،0202

 .ترقمي ال بقار غري املرمقة مبجموع الرتاب الوطين

القطيع الوطين  لتحصني مجموعوطنية  وقائيةلقيح أ طلق املكتب محةل ت  ذكل،وابملوازاة مع 

تحصني القطيع الوطين ل و  اجملرتات الصغرية ومرض طاعون مرض اجلدريضد  من ال غنام

 .ات الصغريةطاعون اجملرت  مرض املاعز ضدمن 

طار  محالت التلقيح هذهوتأ يت  املعدية، أ ونسا حملاربة ال مراض  معلبرانمج تزنيل يف ا 

 مرض)الثالثة  احليوانية مناعة القطيع الوطين ضد هذه ال مراض أ ساسا تعزيزيروم  واذلي

ىل ، ومرض طاعون اجملرات الصغريةامحلى القالعية، ومرض اجلدري ( واليت ال تنتقل ا 

  اال نسان.



قلميية ل ونسا لفائدة املربيني امحلالت اجملانية هذه تنفيذ متسيو   من طرف املصاحل البيطرية اال 

 .نينتدبامل ال طباء البياطرة اخلواص و 

لتحصني ال بقار ضد  تلقيح وطنتني محليت 0272جدير ابذلكر أ ن املكتب نظم خالل س نة 

امحلةل ال وىل  ال بقار خاللمليون رأ س من  0921ن تلقيح رت عأ سفمرض امحلى القالعية 

مليون من ال غنام  01.2من  زيدأ   حتصني كام مت التذكريية.خالل محةل التلقيح  092وتطعمي 

 الوطين.القطيع مجمل  مشلتبتغطية  املرض،عز ضد هذا واملا

ىل أ ن مبجموع الرتاب  بقر يمت تتبعها عن و جيدة احلاةل الصحية للقطيع الوطين  يشار ا 

 اخلواص.طرف خمتلف املصاحل البيطرية ل ونسا ابلتعاون مع ال طباء البياطرة  الوطين من

 

 
 

 

 

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد 
خاضعة لوصاية الدولة  ؛08-25م أنشئت بموجب القانون رق ؛البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة 
 المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.

 

 


