Krytyczne środki i wymagania dotyczące bezpiecznego powrotu do zawodów w Europie
kontynentalnej wprowadzone po zakażeniu wirusem EHV-1
Cele
Cele ogólne: Ochrona koni zarejestrowanych w FEI i ogólne światowego jeździectwa przed skutkami chorób zakaźnych przenoszonych przed, w trakcie i po
zawodach organizowanych z ramienia FEI. Zapewnianie światowym, kontynentalnym i narodowym władzom i organizacjom weterynaryjnym pewności co do
dobrego stanu zdrowia koni sportowych w celu utrzymania i w przyszłości poprawy warunków międzynarodowego transportu tych koni.
Cel krótkoterminowy: Zminimalizowanie ryzyka wznowienia rozgrywania zawodów FEI w Europie kontynentalnej po wystąpieniu ognisk wirusa EHV-1.
Cel długoterminowy: Zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości w zakresie bezpieczeństwa biologicznego wśród wszystkich interesariuszy FEI.
Tymczasowe postanowienia: Środki te obejmują serię tymczasowych przepisów, które będą obowiązywały do 30 maja 2021, zapewniając oparty na
podstawach naukowych margines bezpieczeństwa w celu umożliwienia monitorowania wszelkich dalszych ognisk choroby. W razie potrzeby termin ten
może zostać wydłużony, o czym społeczność zostanie poinformowana z wyprzedzeniem.
Liczba koni: Liczba koni, o której mowa w poniższych środkach, będzie bazowała na maksymalnych liczbach według harmonogramów dla konkretnych
zawodów na rok 2021. Jeśli nie jest to dostępne, zostaną wykorzystane liczny ze zgłoszeń z roku 2019. Organizator będzie również zobowiązany do
poinformowania FEI, jeśli na miejscu będą odbywały się inne zawody lub czy będą się też tam znajdowały konie niebiorące udziału w zawodach, ponieważ
ogólna liczba będzie zawierać też konie spoza FEI.

Przygotowanie areny / miejsca zawodów przez zawodami
Środki
Zgodnie z Przepisami
weterynaryjnymi FEI wszystkie
zawody są zobligowane do
posiadania planu bezpieczeństwa
biologicznej i planu łagodzenia
skutków wybuchu choroby
zakaźnej. Komitet organizacyjny
musi złożyć takie dokumenty do
Delegata weterynaryjnego nie
później niż tydzień przed
zawodami.

Zasady
Kontrole
Plan ochrony biologicznej zawodów
Przepisy tymczasowe
Przez Delegata Weterynaryjnego na
tydzień przed zawodami. Kontrole
wyrywkowe przeprowadzane przez
Departament Weterynaryjny FEI.

Strona odpowiedzialna
Komitet organizacyjny

W przypadku zawodów, w których
więcej niż 400 koni będzie
przebywać w stajni, środki
bezpieczeństwa biologicznego
muszą być zatwierdzone z
tygodniowym wyprzedzeniem
przed przyjazdem koni. Lista
kontrolna dotycząca
bezpieczeństwa biologicznego
zostanie dostarczona w oparciu o
przepisy FEI i przepisy tymczasowe.
Każda stajnia musi mieć dobrą
wentylację.
Przejścia muszą mieć system
jednokierunkowy, aby konie nie
spotykały się nos w nos.
Zabronione jest czyszczenie /
siodłanie na korytarzu.
Konie z tego samego transportu
muszą stać razem w stajni.
Zalecenie, aby konie zaszczepione
stały w innych stajniach niż konie
nieszczepione. (Jeśli w transporcie
znajdują się konie zaszczepione i
nieszczepione, muszą być one
przebywać w strefie dla koni
nieszczepionych).
Możliwości postoju w stajni
krytej/pod tym samym dachem:
Nie więcej niż 100 koni stojących na
noc w stajni we wspólnej
przestrzeni powietrznej. Zalecenie:

Podpisanie środków bezpieczeństwa biologicznego
Przepisy tymczasowe
Podpis ten jest składany przez
niezależnego lekarza weterynarii
znajdującego się na liście,
zatwierdzonej przez Krajowego
Głównego Lekarza Weterynarii.

Komitet organizacyjny
Krajowy Główny Lekarz Weterynarii
Narodowa Federacja

Narodowa Federacja wyznacza
lekarza weterynarii na każde
zawody. Lekarz weterynarii składa
raporty do Departamentu
Weterynarii FEI.
Stajnia
Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

co najmniej 2,4 m wysokości ściany
boksu między końmi różnych
sportowców lub alternatywnie
jeden pusty boks/boks na sprzęt
między końmi różnych
sportowców.
Nie więcej niż 200 koni stojących na
noc w stajni w tej samej przestrzeni
powietrznej. Boksy muszą być
zgrupowane w zespoły liczące do 16
boksów. Minimalna odległość we
wszystkich kierunkach między
każdą grupą 16 boksów wynosi
sześć metrów.
Mapy przedstawiające miejsce
rozstawienia koni każdego
zawodnika muszą być dostarczone
przed przybyciem pierwszych koni.
Zaktualizowana mapa powinna być
przekazana po przybyciu koni, jeśli
zostały dokonane jakiekolwiek
zmiany w pierwotnym planie stajni.
Wdrożenie najlepszych praktyk FEI
w zakresie czyszczenia i dezynfekcji
stajni zgodnie z art. 1017 Przepisów
weterynaryjnych FEI. Wyznaczona
osoba odpowiedzialna w Komitecie
organizacyjnym.
Wszystkie boksy musza być
zaplombowane po oczyszczeniu i
dezynfekcji.
Obowiązkowe mycie rąk /
dezynfekcja rąk przy wejściu i
wyjściu ze stajni.
Spray do dezynfekcji w kluczowych
punktach obiektu (wejścia, stajnie).

Przepisy weterynaryjne

Mapy muszą być udostępnione
Delegatowi weterynaryjnemu przed
rozpoczęciem zawodów w formie
wydruków i zdjęć cyfrowych/PDF.
Zaktualizowane wersje należy
dostarczyć w przypadku zmian w
oryginalnej mapie/planie.

Komitet organizacyjny

Przepisy weterynaryjne

Dokumentacja działań jest
prowadzona i kontrolowana przez
Delegata weterynaryjnego.

Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

Przepisy weterynaryjne

Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny
Stajnie odizolowane

Obszar izolacji/kwarantanny nie
może znajdować się w tym samym
obszarze stajennym ani w tej samej
przestrzeni powietrznej co konie
nieizolowane. Musi być oddzielone
o co najmniej 50 metrów od
jakiegokolwiek miejsca
przemieszczania się koni, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku.
Kierownik ds. usług
weterynaryjnych wyznacza lekarza
weterynarii odpowiedzialnego za
stajnie izolacyjne i doradza
Delegatowi weterynaryjnemu.
Jednorazowe nakładki na buty oraz
jednorazowe lub nadające się do
prania kombinezony, ciepła woda,
mydło w płynie, ręczniki
papierowe, środki do dezynfekcji
rąk itp. umieszczone przy
wejściu/wyjściu. Sprzęt ochronny
musi być używany w każdej
jednostce izolacyjnej i zmieniany
między grupami koni w obrębie
jednostki oraz usuwany przed
opuszczeniem stajni izolacyjnej.
("Grupy" to konie z tego samego
transportu).
Osoby pracujące w stajniach
izolacyjnych (weterynarze, stajenni
itp.) nie mogą wchodzić do innych
pomieszczeń stajni bez pełnego
procesu czyszczenia i dezynfekcji.
Zakaz przebywania
nieupoważnionych osób i zwierząt
(innych niż izolowane konie) w
stajniach izolacyjnych lub w ich
pobliżu.

Objaśnienie dotyczące Przepisów
weterynaryjnych

Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Komitet organizacyjny
Cały zaangażowany personel

Objaśnienie dotyczące Przepisów
weterynaryjnych

Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Komitet organizacyjny
Cały zaangażowany personel

Objaśnienie dotyczące Przepisów
weterynaryjnych

Komitet organizacyjny

Izolacja na miejscu: minimum dwa
Przepisy weterynaryjne
indywidualne boksy na 100 koni.
Przepis dotyczący izolowanego
Przepisy tymczasowe
miejsca dodatkowego w celu
zapewnienia wystarczającego
miejsca, jeżeli konie
transportowane razem muszą być
izolowane w tym samym czasie po
badaniu po przybyciu na miejsce. W
promieniu 10 km można korzystać z
zatwierdzonego wcześniej miejsca
zewnętrznego:

Komitet organizacyjny
Komitet organizacyjny

Dwie oddzielne jednostki po cztery
boksy jako minimum dla każdej
imprezy z noclegiem.
W przypadku zawodów, w których
bierze udział więcej niż 400 koni,
muszą być co najmniej cztery
oddzielne jednostki po cztery
boksy.
Badanie EADCMP powinno
odbywać się w boksie każdego
konia.
Lekarz weterynarii
przeprowadzający badanie musi
nosić odzież ochronną
(kombinezon, itp.) i zmieniać ją
pomiędzy końmi.
Leczenie weterynaryjne może
odbywać się w boksie konia, ale
tylko pod nadzorem Delegata
weterynaryjnego lub osoby
oficjalnej FEI wyznaczonego przez
Delegata weterynaryjnego.

Leczenie weterynaryjne i badanie EADCMP
Przepisy tymczasowe

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

Delegat weterynaryjny
Osoby oficjalne FEI

Jeśli używane są boksy zabiegowe
lub klinika na miejscu, musi istnieć
protokół czyszczenia i dezynfekcji
pomiędzy końmi oraz zapisy z tego
procesu.

Przepisy weterynaryjne

Kontrolowane przez Delegata
weterynaryjnego

Komitet organizacyjny
Delegat weterynaryjny

Woda / sanitariaty
Należy upewnić się, że nie ma
wspólnych koryt z wodą lub że wąż
itp. nie dotyka wiader. (Stajenni /
luzacy mogą przywieźć własne
węże, jeśli podróżują z kilkoma
końmi, ale nie mogą one być
dzielone z innymi).
Urządzenia do mycia rąk (z
mydłem/żelem, ręcznikami
papierowymi i urządzeniem do
usuwania odpadów) wyraźnie
oznakowane.
Obowiązkowe mycie rąk /
dezynfekcja rąk przy wejściu i
wyjściu ze stajni.
Łatwo dostępne punkty dezynfekcji
do spryskiwania sprzętu, obuwia
itp.

Przepisy weterynaryjne

Komitet organizacyjny

Przepisy weterynaryjne

Komitet organizacyjny

Przepisy weterynaryjne

Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

Przygotowanie przed zawodami
Środki
Obowiązkowy ujemny wynik badania
PCR na obecność EHV-1 w przypadku
imprez/pokazów z udziałem ponad 400
koni dowolnej kategorii i z postojem w
stajni.
Obowiązkowy ujemny wynik badania
PCR na obecność EHV-1 u wszystkich
koni transportowanych samolotem na
wszystkie zawody FEI.

Zasady
Przepisy tymczasowe

Przepisy tymczasowe

Kontrole

Strona odpowiedzialna
Zawodnik / osoba odpowiedzialna

Zawodnik / osoba odpowiedzialna

Próbka musi być pobrana nie wcześniej
niż 96 godzin przed przyjazdem na
miejsce zawodów.
Negatywny wyniki powinny być
wgrane do FEI HorseApp przez
zawodnika.
Próbkę od konia musi pobrać
licencjonowany lekarz weterynarii, a
identyfikator konia musi zostać
skontrolowany podczas pobierania
próbki i dodany do dokumentu
potwierdzającego pobranie próbki. W
raporcie laboratoryjnym musi być
podany numer identyfikacyjny FEI
konia oraz czas i data pobrania próbki.
Wyniki akceptowane tylko z
zewnętrznego laboratorium
umieszczonego na liście FEI. Wyniki
PCR z lokalnej kliniki weterynaryjnej
nie będą akceptowane.
Zakaz wstępu na miejsce zawodów dla
koni, które nie spełniają wymogów, ani
dla ich koni kontaktowych, w tym koni
podróżujących tą samą
ciężarówką/transportem.
Zalecenie: Zewnętrzna stajnia (nie
stajnia izolacyjna), w promieniu 50 km,
powinna być wskazana przez Komitet
organizacyjny z wyprzedzeniem.
Sankcje za nieprzestrzeganie
przepisów: Eliminacja z zawodów,
konie niespełniające wymogów muszą
opuścić miejsce zawodów.
Unieważnienie wyników. Możliwość
zastosowania dalszych sankcji
dyscyplinarnych.

Przepisy tymczasowe

Zawodnik / osoba odpowiedzialna

Przepisy tymczasowe

Zawodnik / osoba odpowiedzialna

Przepisy tymczasowe

Prezentowane na żądania podczas
badania w dniu przyjazdu.

Zawodnik / osoba odpowiedzialna

Przepisy tymczasowe

FEI ma dostarczyć wykaz
laboratoriów.

Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Siedziba Główna FEI

Przepisy tymczasowe

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

Komisja sędziowska

Komisja sędziowska
Siedziba Główna FEI

Badanie w dniu przyjazdu
Środki
Opcja 1

Zasady
Przepisy tymczasowe

Kontrole

Strona odpowiedzialna
Komitet organizacyjny

Badanie po przyjeździe odbywa się
poza zabezpieczonym obszarem stajni i
jest zaplanowane tak, aby konie nie
miały bliskiego kontaktu z innymi.
Może być osiągnięte dzięki określeniu
czasu przybycia lub zapewnieniu, że
wykorzystywany jest duży obszar.
Można wykorzystać lokalizacje
zewnętrzne.
(Nie dotyczy to zawodów, w których
konie nie przebywają przez noc w
stajni)
Opcja 2

Przepisy tymczasowe

Jeżeli nie jest dostępny obszar
zewnętrzny, konie mogą zostać
wyładowane z transportu i zbadane po
przybyciu (łącznie z pomiarem
temperatury) w przydzielonej im stajni
zgodnie z oddzielnym schematem
procedury przybycia konia.
Normalna procedura: skanowanie
Przepisy weterynaryjne
mikrochipu konia w celu potwierdzenia
identyfikacji (przy użyciu czytnika
mikrochipów Bluetooth i aplikacji FEI
HorseApp); sprawdzenie wszelkich
innych oznak choroby zakaźnej i
szczepień przeciwko grypie koni,
zgodnie z zaleceniami Przepisów
weterynaryjnych.
Konie z podwyższoną temperaturą
Przepisy weterynaryjne
(ponad 38,5C) muszą być poddane
specjalnemu protokołowi zgodnie z

Weterynarze FEI

Weterynarze FEI

Delegat weterynaryjny lub
upoważniony przez Delegata
weterynaryjnego Kierownik ds.
usług weterynaryjnych

Komitet organizacyjny
Delegat weterynaryjny
Kierownik ds. usług
weterynaryjnych

Temperatura konia jest wpisana do
aplikacji FEI HorseApp przez

Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Weterynarze FEI

Przepisami weterynaryjnymi FEI i
schematem postępowania.

lekarza weterynarii FEI
przeprowadzającego badanie.

Zawodnik / luzak musi dostarczyć
podpisane przez siebie zaświadczenie
FEI o stanie zdrowia wszystkich swoich
koni na miejscu zawodów, w tym
obowiązkowe wykresy monitorowania
temperatury przez 10 dni
poprzedzających zawody.
Zakaz wstępu na miejsce zawodów dla
koni, które nie spełniają wymogów, ani
dla ich koni kontaktowych, w tym koni
podróżujących tą samą
ciężarówką/transportem.
Zalecenie: Zewnętrzna stajnia (nie
stajnia izolacyjna), w promieniu 50 km,
powinna być wskazana przez Komitet
organizacyjny z wyprzedzeniem.
Sankcje za nieprzestrzeganie zasad
samodzielnej certyfikacji: Grzywna w
wysokości 400 CHF za konia.

Przepisy tymczasowe

Prezentowane na żądanie
Weterynarza FEI
przeprowadzającego badanie.

Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Weterynarze FEI

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny

Nowy regulamin

Komisja sędziowska
Siedziba Główna FEI

Na miejscu zawodów
Środki
Temperatura koni musi być
mierzona dwa razy dziennie
(rano/wieczorem) przez zawodnika
/ luzaka i zapisywana na tablicy
ogłoszeń wystawionej na zewnątrz
stajni przy użyciu tabeli FEI do
zapisywania temperatury.

Zasady
Przepisy weterynaryjne

Kontrole
Pomiar temperatury
Kontrole wyrywkowe
przeprowadzane na wniosek
Delegata weterynaryjnego w celu
kontroli zgodności.

Strona odpowiedzialna
Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Osoby oficjalne FEI

Osoby oficjalne FEI będą sprawdzać
wyniki dwa razy dziennie.
Sankcje za nieprzestrzeganie
przepisów.
Kontrole wyrywkowe mogą
obejmować pobieranie próbek
EADCMP poza okresem trwania
zawodów.
Podczas zawodów, w których
zawody odbywają się w ciągu
kolejnych tygodni, a konie
przebywają w tej samej przestrzeni
powietrznej, konie muszą być
poddawane badaniu PCR na
obecność wirusa EHV-1 w każdy
poniedziałek, aby mogły pozostać
na miejscu, niezależnie od tego, czy
biorą udział w zawodach, czy nie.
W przypadku takich zawodów musi
istnieć laboratorium na wezwanie
(w normalnych godzinach pracy)
lub jednostka testująca w stajni,
znajdująca się na liście FEI,
dostępna do analizy PCR wirusa
EHV-1.
Jeżeli konie opuszczają miejsce
zawodów i wracają, muszą spełnić
wymagania określone powyżej w
punkcie „Przygotowanie przed
zawodami”

Przepisy tymczasowe

Siedziba Główna FEI
Weterynarze testujący

Przepisy tymczasowe

Badanie PCR
Pobieranie próbek przez Kierownika Zawodnik / osoba odpowiedzialna
ds. usług weterynaryjnych
Komitet organizacyjny
/ zespół odpowiedzialny za leczenie.
Lekarze weterynarii pobierający
próbki są opłacani przez Komitet
organizacyjny. Koszty analizy
ponoszone przez osoby
odpowiedzialne. Koszty zostaną
opublikowane w Harmonogramie
Zawodów.
Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Zawodnik / osoba odpowiedzialna

Przepisy tymczasowe

Kontrola nad psami
Obecny przepis (Przepisy Ogólne
Przepisy Ogólne FEI
FEI, Artykuł 109.13) musi być
bardziej rygorystycznie
egzekwowany, a sankcje stosowane
zgodnie z przepisami FEI.

Zawodnik / osoba odpowiedzialna
Komisja sędziowska
Siedziba Główna FEI

Personel

Ograniczony dostęp do stajni. Tylko
niezbędny personel może mieć
dostęp do stajni, np. osoby
bezpośrednio zaangażowane w
opiekę nad końmi. Właściciele koni
są uważani za niezbędny personel.
Sportowcom nie wolno zezwalać na
dostęp do stajni nikomu spoza
grupy niezbędnego personelu.
Zaleca się, aby członkowie
personelu mieli dostęp tylko do tej
części stajni, w której znajdują się
ich konie.
Wszystkie Osoby oficjalne FEI mają
zostać poinstruowane przez
Delegata weterynaryjnego na
temat środków bezpieczeństwa
biologicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem kontroli
weterynaryjnych, kontroli
nachrapników, ochraniaczy,
bandaży itp.
W przypadku pokazów/imprez z
udziałem więcej niż 200 koni
wymóg dodatkowego Delegata
weterynaryjnego
na każde dodatkowe 200 koni. Na
takich zawodach główny Delegat
weterynaryjny musi wyznaczyć
jednego z dodatkowych delegatów
do nadzorowania procedur
bezpieczeństwa biologicznego.

Przepisy weterynaryjne

Komitet organizacyjny

Przepisy tymczasowe

Osoby oficjalne FEI

Przepisy tymczasowe

Komitet organizacyjny
Osoby oficjalne FEI

Wyjazd z miejsca zawodów
Środki

Zasady

Kontrole

Strona odpowiedzialna

Mikrochip lub paszport konia
muszą być zeskanowane przy
użyciu FEI HorseApp przed
opuszczeniem przez konia miejsca
zawodów, aby zapewnić
identyfikowalność w przypadku
pojawienia się ogniska choroby.

Przepisy tymczasowe

Steward FEI, zawodnik/luzak lub
Komitet organizacyjny podczas
oddawania paszportu konia
zawodnikowi.

Zawodnik /osoba odpowiedzialna
Komitet organizacyjny
Steward FEI

Jurysdykcja (zatwierdzona przez Zarząd FEI)
Środki
Możliwość odwołania zawodów
przez Sekretarza Generalnego FEI
podczas imprezy FEI, jeśli wystąpi
ognisko EHV-1.
Rozszerzenie jurysdykcji FEI i
umożliwienie FEI nakładania
wymogów i ograniczeń związanych
z EHV na zawodników, konie,
Osoby oficjalne FEI, Komitety
organizacyjne w dowolnym
momencie, nawet po zakończeniu
zawodów FEI.
Jeśli ognisko zostanie ogłoszone
przez FEI, wszystkie chore i mające
kontakt konie powinny być pod
jurysdykcją FEI do czasu ich
wypisania. Środki bezpieczeństwa
biologicznego powinny obejmować
przesłanie współrzędnych GPS
lokalizacji konia poprzez FEI
HorseApp - funkcja „Traceability”.
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Przepisy tymczasowe
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Formularze i pliki do pobrania
Formularze i pliki do pobrania dostępne są pod poniższym adresem:
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition/downloads

