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 10.3الفصل  
 

 المعدي في الطيور والرغامىالتهاب الحنجرة 
 

AVIAN INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS 
 

 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 10.3.1المادة 
 

 عامةأحكام 
 

المعدي في التهاب الحنجرة والرغامى تعتبر فترة الحضانة لمرض من أجل أغراض هذا القانون 

 ناقالت مزمنة للمرض(. روجود طيويوما ً )مع  14الطيور 
 

 .Terrestrial Manualتوجد معايير االختبارات التشخيصية واللقاحات في دليل اليابسة 

 

 10.3.2المادة 

 

 دجاجتوصيات الستيراد ال

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد  

 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:  

 

المعدي يوم  إلتهاب الحنجرة والرغامى لم تظهر على الطيور اية اعراض سريرية لمرض   -1

 الشحن؛

 

ا ً إلى نتائج الفحوصات المصلية الطيور واردة من مزارع معترف بخلوها من المرض إستناد  -2

 لتشخيص المرض؛

 

 لم يتم تحصينها ضد المرض؛ أو -3

 

 يجب ذكر نوع اللقاح وتاريخ التحصين في الشهادة المرفقة(.)المرض تم تحصينها ضد أنه  -4

 

 



 

 10.3.3المادة 
 

 توصيات الستيراد صيصان بعمر يوم واحد

 يد ما يلي: براز شهادة صحية بيطرية دولية تفإ االستيراد طلب يتوجب على السلطات البيطرية عند  

 أن الصيصان: 

 

ومن فقاسات   ،واردة من مزارع أو فقاسات يتم الكشف عليها دوريا ً من قبل السلطة البيطرية -1

 ؛ 6.5تعمل وفقا ً للمعايير المذكورة في الفصل 

 المعدي؛ أوإلتهاب الحنجرة والرغامى لم يتم تحصينها ضد مرض  -2

 يجب ذكر نوع اللقاح وتاريخ التحصين في الشهادة المرفقة(؛)المرض تم تحصينها ضد أنه  -3

 الصيصان ناتجة من طيور أهل:  -4

 

 إلتهاب الحنجرة والرغامى واردة من مزارع و / أو فقاسات معترف بخلوها من مرض   -أ

 المعدي استنادا إلى نتائج الفحوصات المصلية لتشخيص المرض؛    

 

 ع ال يتم التحصين فيها ضد المرض بالنسبة للطيور األهل؛ أو واردة من مزار  -ب 

 

 واردة من مزارع يتم فيها تحصين الطيور األهل؛   -ج

 

 تم تصديرها ضمن عبوات نظيفة وغير مستعملة سابقا ً.   -5 

 

 10.3.4المادة 
 

 توصيات الستيراد بيض فقس الدجاج

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد 

 : ما يلي شهادة صحية بيطرية دولية تفيد طلب إبراز  

 

 ؛6.4تم تعقيم البيض وفقا ً للمعايير الواردة في الفصل أنه  -1

 

والرغامي  إلتهاب الحنجرة البيض وارد من مزارع أو فقاسات معترف بخلوها من مرض أن  -2

 ؛ 6.5المعدي ومن فقاسات تعمل وفقا ً للمعايير المشار اليها في الفصل 

 

 وغير مستعملة سابقا. من عبوات نظيفةتم تصديرها ضأنه  -3

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 


