Почитувани,
Во врска со појавата и ново настанатата ситуација со болеста предизвикана од корона вирусот КОВИД 19
кај луѓето, во многу мерки се споменуваат и домашните миленици, пред се кучињата како извор и
преносители на болеста.
Во тој контекст е добро сите членки на КСМ, органи и тела на КСМ, стручни кадри и членови да бидат
запознаени со актуелната состојба односно да ја имаат информацијата објавена од Светската Ветеринарна
Асоцијација за Мали Животни – WSAVA
Сите ние сме најповикани да бидеме добро информирани бидејки луѓето бараат одговори и информации
знаејки ја нашата длабока поврзаност со кучињата по сите основи.
Извадок од билтенот на WSAVA (Светска ветеринарна асоцијација за мали животни)
„Нема докази дека COVID-19 може да биде пренесена од домашни миленици“.
Појавувањето и проширувањето на болеста КОВИД-19 предизвика страв и неизвесност кај луѓето во целиот
свет, но оваа пандемија е значајна закана и за благосостојбата на домашните миленици. Во светот, но и кај
нас се појавуваат многу заблуди и погрешни информации дека миленичињата би можеле да го шират
вирусот, или пак дека истите можат да заболат од болеста КОВИД-19, а секако има и многу непознаници,
како сопствениците да се однесуваат кон своите миленици, кога истите се во самоизолација, карантин или
се инфицирани од вирусот САРС-КОВ-2.
Според OIE (Светската организација за здравје на животните) сегашното ширење на „КОВИД-19“ е резултат
на пренос на инфекцијата од „човек на човек“ и до денес нема докази дека домашните миленици можат да
ја шират болеста, или пак дека можат да заболат од истата. Затоа, не постои оправдување во преземањето
мерки против домашните миленици, кои можат да ја загрозат нивната благосостојба.
На 13. Март, IDEXX Laboratories, меѓународен снабдувач за ветеринарна дијагностика и софтвер, објави дека
испитале илјадници примероци од кучиња и мачки при валидацијата на новиот систем за ветеринарно
тестирање за САРС-КОВ-2 (вирус на КОВИД-19) и досега немаат утврдено ниту еден позитивен резултат, што
потврдува дека домашните миленици не ја пренесуваат болеста КОВИД-19.
Што се однесува до кучето од Хонг Конг (17 годишен померанец) WSAVA се вклучи целосно следејќи ја
веста за кучето кај кое е најден вирусот. Кучето било пуштено дома после две недели карантин во кој
период се вршеле неколку последователни тестирања кои се покажале негативни. Кучето набро по
отпуштање од карантин починало.
Кучето, 17-годишен Померанец, не покажало клинички знаци на КОВИД-19. Како и да е, тоа имало значајни
неповрзани здравствени проблеми, вклучувајќи срцеви и бубрежни проблеми и се верува дека починало
поради старост т.е. веројатно му била влошена состојбата од стресот во карантинот далеку од познатото
опкружување.
WSAVA потврдува дека нема докази дека кучето се заразило со КОВИД-19, ниту пак дека можело да го
пренесе вирусот на друг човек или животно.
На 19 март, Секторот за земјоделство, риболов и конзервација (АФЦД) во Хонг Конг објави дека второто
куче, германски овчар, исто така, е позитивно тестирано на САРС-КоВ-2. Кучето беше ставено во карантин
откако неговиот сопственик беше потврден со КОВИД-19. Иако кучето е позитивно, нема клинички знаци на
болест. Исто така, нема релевантни клинички знаци и е ставено во карантин. Кучето ќе продолжи да биде
тестирано за остатокот од карантинскиот период.
Претседателот на WSAVA, д-р Шејн Рајан рече: „Додека сè уште има многу отворени прашања околу КОВИД19, ние знаеме дека кучето Померанец не умре од вирусот, а второто куче не покажува знаци ниту на болест
или можност да ја пренесе на други миленици или луѓе. Тековните докази сепак силно укажуваат на тоа
дека КOВИД-19 не може да се пренесе на домашни миленици. “
Од WSAVA (Светската ветеринарна асоцијација за мали животни) изразуваат загриженост од извештаите
дека многу животни низ светот се напуштени, убиени или однесени во засолништа, затоа што нивните
сопственици се плашат дека нивните миленици можат да бидат носители на вирусот, иако тоа не е

поткрепено со докази. Покрај страдањата што им се предизвикуваат на засегнатите животни,нивните
сопственици исто така ќе престанат да имаат корист од сите позитивни аспекти на сопственик на домашно
милениче, кое е уште поважно затоа што многумина од нас моментално треба да ги ограничат контактите со
други луѓе.
WSAVA ги повикува сопствениците на миленичиња да не паничат и наместо тоа, да продолжат да се грижат
за своите домашни миленици и да уживаат во нивното друштво. Во тешките периоди, како што се овие со
кои се соочуваме денес, миленичињата можат да играат многу позитивна улога, обезбедувајќи придружба
на луѓето во самоизолација и оние кои се осамени.
Научниот комитет и Комитетот за „Едно здравје“ на WSAVA им препорачува на сопствениците :
• да ги чуваат своите домашни миленици со нив доколку се во самоизолација, или карантин
• да одржуваат добри хигиенски практики, вклучително и миење на рацете при интеракција со нивните
миленици.
• да организираат грижа за било какви домашни миленици што останале во домаќинството или кај
пријатели кои треба да бидат хоспитализирани
• веднаш да контактираат со нивниот ветеринар доколку имаат прашања, или проблеми.
За сите оние сопственици на домашни миленици кои имаат дијагностицирано заболување КОВИД-1 ,
научниот тим на WSAVA предлага:
 Ограничете го контактот со вашите домашни миленици како мерка напретпазливост за здравјето на
животните, сè додека не се дознаат повеќе информации за вирусот (вклучувајќи и допир на неговата храна,
бакнување со домашниот миленик, да не се дозволува лижење, споделување на храна).
 Кога е можно, ангажирајте друг член од вашето семејство да се грижи за вашитеживотни додека сте
болни.
 Ако вашето домашно милениче бара некаква грижа, а нема друг кој би се ангажирал наместо вас, измијте
ги рацете пред и после каква било интеракција со нив и ако е можно носете маска за лице.
 Чувајте ги мачките во своите домови (затворен простор), ако е можно.
 Обидете се да договорите некој друг да ги вежба (шета) вашите кучиња, внимавајќи лицето што ги шета да
го ограничи секој контакт со вашето куче и бидете сигурни дека практикува добра хигиенска пракса. Ова е
да се намали веројатноста вашето домашно милениче да ја шири болеста преку загадената животната
средина-преку нивното крзно (иако досега не е докажано дека постои случај на пренос на вирусот од куче
на човек).
 Ако вашето домашно милениче покажува некакви клинички знаци, Ве молиме, првин информирајте се
телефонски кај вашиот ветеринар, не носете го непотребно во амбуланта.
 Ако вашето домашно милениче бара итен третман, повикајте го вашиот ветеринар за понатамошен совет.
 Не го носете вашето домашно милениче на хируршки третман, освен ако вашиот ветеринар не ве упати.
 Можеби ќе треба да договорите некој друг да го транспортира вашето домашно милениче на лекување.
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