Opvolging flash-berichten van FAVV
Maandag 10 oktober 2022
Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus
vastgesteld, ditmaal in Tongeren, Limburg. Het gaat om een klassiek legbedrijf
met zo’n 22.000 leghennen.
Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende
dieren worden geëuthanaseerd.
De bron van besmetting is waarschijnlijk te zoeken in contacten met wilde
vogels.
De klassieke zones van 3 en 10 km worden afgebakend.
Deze liggen in de provincies Limburg en Luik en overlappen niet met de zones
rond de andere besmettingen. Er liggen een 10-tal pluimveehouderijen, maar
geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke
verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.
De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd erg hoog. Het valt op
dat de meerderheid van de haarden, die in de afgelopen weken zijn
vastgesteld, klassieke pluimveebedrijven zonder enig buitenbeloop betreft.
Mogelijk speelt de ventilatie een rol bij de introductie van het virus in de stal.
Dit betekent ook dat de recente verplichting om pluimvee af te schermen
weliswaar helpt om het risico te verminderen, maar zeker geen absolute
garantie op het vermijden van insleep van virus betekent.
Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels
is dan ook een absolute noodzaak.
Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: https://www.favvafsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.
--Woensdag 12 oktober 2022
Vannacht wordt de beschermingszone Beernem omgezet in bewakingszone.
Een deel van deze zone maakt vanaf morgen deel uit van de bewakingszone
Wingene, de rest van de bewakingszone Beernem.
Hetzelfde gebeurt in de komende week met de beschermingszones Bocholt en
Sint-Laureins.
Merk op dat de 3 km-zone in Sint-Laureins door de 3 opeenvolgende uitbraken
is samengesteld uit 3 deelzones, die elk een eigen timing hebben en waarvan
de laatste zal zijn omgezet in bewakingszone op 20.10.
Jullie vinden de nodige details in de instructies 1755719 en 1755712 in bijlage.

Ik geef hierbij ook de voorlopige planning voor alle zones. Deze is uiteraard
afhankelijk van eventuele uitbraken die nog zouden kunnen worden
vastgesteld.
Zone

Eindscreening

3 km Beernem
10 km Beernem (groen)
3 km Sint-Laureins
10 km Sint-Laureins
(blauw)
3 km Bocholt
10 km Bocholt
3 km Wingene
10 km Wingene (fuchsia)
3 km Diksmuide
10 km Diksmuide
3 km Tongeren
10 km Tongeren

ma 17 en di 18.10
ma 24 t.e.m. do 27.10

Laatste dag van de
zone
wo 12.10
vr 21.10
do 20.10
za 29.10

di 18 en wo 19.10
ma 24 t.e.m. do 27.10
nog te bepalen
nog te bepalen

vr 14.10
zo 23.10
zo 23.10
ma 01.11
wo 26.10
vr 04.11
zo 30.10
di 08.11
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