
Nr. 67/22 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særlig artikkel 50 
nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2005/94/EF er det fastsatt visse forebyggende 
tiltak med hensyn til overvåking og tidlig påvisning 
av aviær influensa samt de minimumstiltakene for 
bekjempelse av sykdom som skal gjennomføres ved 
utbrudd av nevnte sykdom hos fjørfe og andre fugler i 
fangenskap.

2) Det er på fellesskapsplan nødvendig å fastsette 
diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier 
for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelser 
for å kunne bekrefte utbrudd av aviær influensa.

3) I vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF er det fastsatt hvilke 
oppgaver og plikter Fellesskapets referanselaboratorium 
for aviær influensa har for å samordne, i samråd med 
Kommisjonen, de metodene som brukes i medlemsstatene 
for å diagnostisere denne sykdommen. Disse oppgavene 
og pliktene omfatter å legge til rette for regelmessige 
sammenlignende analyser og å levere standardreagenser 
på fellesskapsplan.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 31.8.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

4) Det er nylig utarbeidet laboratorieundersøkelser som skal 
sikre en rask diagnostisering av aviær influensa.

5) På grunnlag av de erfaringene som er gjort de siste årene 
for å bekjempe aviær influensa, har det vært mulig å 
finne fram til de prøvetakingsmetodene og kriteriene for 
vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelsene 
som er best egnet til å diagnostisere denne sykdommen 
riktig under forskjellige forhold.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Diagnosehåndboken som er fastsatt i direktiv 2005/94/EF og 
beskrevet i vedlegget til dette vedtak, er godkjent.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende diagnosehåndboken fra den 
datoen de innarbeider direktiv 2005/94/EF i nasjonal lovgivning, 
eller fra 1. juli 2007, etter hvilken dato som inntreffer først.

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. august 2006

om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa som fastsatt i rådsdirektiv 2005/94/EF(*)

[meddelt under nummer K(2006) 3477]

(2006/437/EF)

 2010/EØS/67/06
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

DIAGNOSEHÅNDBOK FOR AVIÆR INFLUENSA

KAPITTEL I

Innledning, mål og definisjoner

1. For å sikre ensartede metoder for diagnostisering av aviær influensa (AI) i Fellesskapet, blir det i denne 
diagnosehåndboken fastsatt:

a) retningslinjer og minstekrav til diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for vurdering av 
resultatene av laboratorieundersøkelser med sikte på å diagnostisere AI riktig,

b) hvilke laboratorieundersøkelser som skal brukes til å diagnostisere AI, og hvilke laboratoriemetoder som skal 
brukes til gentypebestemmelse av AI-virusisolater,

c) minstekrav til biosikkerhet samt hvilke kvalitetsstandarder som skal oppfylles av diagnoselaboratoriene og ved 
transport av prøver.

2. Denne diagnosehåndboken er rettet til de myndighetene som er ansvarlige for bekjempelsen av AI. Den dreier seg 
derfor i hovedsak om prinsipper for og anvendelse av laboratorieundersøkelser og vurdering av resultatene av disse, 
samt om laboratoriemetoder.

3. I tillegg til definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2005/94/EF, menes i denne diagnosehåndboken med:

«diagnoseprøve» alt animalsk materiale, herunder hele skrotter, som transporteres med sikte på diagnostisering 
eller undersøkelser; dette omfatter imidlertid ikke levende angrepne dyr.

4. Bekreftelse av AI hos fjørfe og andre fugler i fangenskap skal skje i samsvar med de framgangsmåtene, 
prøvetakingsmetodene og kriteriene for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelser som er fastsatt i denne 
diagnosehåndboken, og bygge på ett eller flere av kriteriene i bokstav a), b) og c):

a) påvisning av infeksiøst virus, antigen eller spesifikt genmateriale i prøver av vev, organer, blod eller ekskreter 
fra fjørfe eller andre fugler,

b) påvisning av kliniske tegn på sykdom og lesjoner post mortem hos disse fuglene,

c) påvisning av en spesifikk antistoffreaksjon i blodprøver fra disse fuglene.

5. Bekreftelse av infeksjon hos pattedyr med influensa A-virus av aviær opprinnelse som er enten sterkt 
sykdomsframkallende, eller dersom det er svakt sykdomsframkallende, av undertypene H5 eller H7, må bygge på 
ett eller flere av kriteriene nevnt i bokstav a) eller b):

a) påvisning av infeksiøst AI-virus, antigen eller spesifikt genmateriale i prøver av vev, organer, blod eller 
ekskreter fra pattedyr,

b) påvisning av en spesifikk antistoffreaksjon på AI i blodprøver fra pattedyr.

6. Framgangsmåtene, prøvetakingsmetodene og kriteriene for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelsene, 
skal være følgende:

a) de som er fastsatt i denne diagnosehåndboken, eller

b) de som er godkjent av vedkommende myndighet, forutsatt at:

i) følsomheten og spesifisiteten til de godkjente laboratorieundersøkelsene har vist seg å være effektive 
etter en sammenlignende analyse tilrettelagt av Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa 
(Fellesskapets referanselaboratorium), eller

ii) dersom Fellesskapets referanselaboratorium ikke har tilrettelagt for noen slik vurdering for en bestemt 
type laboratorieundersøkelse, følsomheten og spesifisiteten til den godkjente laboratorieundersøkelsen er 
validert av det nasjonale referanselaboratoriet slik at laboratorieundersøkelsen er egnet til det formålet 
den brukes til; resultatene av en slik validering skal framlegges for Fellesskapets referanselaboratorium 
for gjennomgåelse.
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KAPITTEL II

Beskrivelse av AI med vekt på differensialdiagnostisering

1. Etiologi og virulens

AI er en svært smittsom virusinfeksjon som forårsakes av virus av familien Orthomyxoviridae og slekten 
influensavirus A. Influensa A-virus er de eneste orthomyxovirusene der det er konstatert evne til å angripe fugler. 
Mange fuglearter har vist seg å være mottakelige for infeksjon med influensa A-virus; sjøfugl utgjør et stort 
reservoar for slike virus, men en stor majoritet av isolatene har vært svakt sykdomsframkallende hos kyllinger og 
kalkuner, som har størst økonomisk betydning av de fuglene som er berørt av sykdommen.

Influensa A-virus har antigent beslektede nukleoproteiner og antigent beslektede matriksproteiner, men er delt 
inn i undertyper på grunnlag av det antigene slektskapet med overflateglykoproteinene hemagglutinin (HA) og 
neuraminidase (NA). Hittil er det identifisert 16 HA-undertyper (H1–H16) og 9 NA-undertyper (N1–N9). Hvert 
influensa A-virus har ett HA- og ett NA-antigen, der alle kombinasjoner tilsynelatende er mulig.

Influensa A-virus deles inn i to grupper på grunnlag av deres evne til å forårsake sykdom hos mottakelig fjørfe:

a) sterkt sykdomsframkallende aviært influensavirus (HPAI), som forårsaker svært alvorlig sykdom, som 
kjennetegnes av allment utbredt infeksjon hos det angrepne fjørfeet og kan medføre svært høy dødelighet i 
flokken (inntil 100 %), og

b) svakt sykdomsframkallende aviært influensavirus (LPAI), som forårsaker en mild sykdom hos fjørfe, først 
og fremst i åndedrettsorganene, med mindre den ikke forverres som følge av andre samtidige infeksjoner eller 
faktorer.

Viltlevende fugler, særlig trekkende sjøfugl, spiller en svært viktig rolle som reservoar for influensa A-virus, noe 
som vises ved at man har isolert nesten alle mulige kombinasjoner av undertypene HA og NA fra viltlevende fugler. 
Generelt påvises det bare LPAI-virus hos viltlevende fugler, unntatt når HPAI er overført fra angrepet fjørfe.

Første innførsel av AI-virus til driftsenheter for fjørfe kommer mest sannsynlig fra direkte eller indirekte kontakt 
med viltlevende fugler.

Det er mulig at LPAI-virus som innføres fra et viltreservoar, kan være i omløp hos tamfjørfe uten at det blir påvist, 
siden de kliniske tegnene ofte er milde eller ikke forekommer.

Når LPAI-virusstammer av undertype H5 og H7 er innført hos fjørfe, kan de mutere til HPAI-stammer. Hittil er det 
bare virus av undertype H5 og H7 som er konstatert som årsak til HPAI.

Selv om en rekke mekanismer tilsynelatende kan være årsak til mutasjonen fra LPAI- til HPAI-viruset, er det ikke 
kjent hvilke faktorer som forårsaker denne mutasjonen. I enkelte tilfeller virker det som om mutasjonen har skjedd 
hurtig på det opprinnelige stedet etter innførsel fra viltlevende fugler, og i andre tilfeller har LPAI-viruset vært i 
omløp hos fjørfeet i flere måneder før det har mutert. Det er derfor umulig å forutsi om og når en slik mutasjon 
vil skje. Det kan imidlertid være rimelig å anta at i jo større grad LPAI er i omløp hos fjørfe, desto større er 
mulighetene for at det vil skje en mutasjon til HPAI.

Det er vanskelig å beregne inkubasjonstiden, og den varierer sannsynligvis med virusstammen og verten; normalt 
bruker man å si fem til seks dager, men for enkeltfugler varierer den trolig fra noen timer til omkring sju dager.

2. Kliniske tegn hos fugler som er angrepet av HPAI-virus

De kliniske tegnene varierer betydelig og påvirkes av faktorer som det infiserende virusets virulens, hvilke arter 
som er berørt, alder, kjønn, forekomst av andre sykdommer og miljø.
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Tidlige tegn kan omfatte mangel på appetitt, redusert inntak av vann og relativt lav dødelighet. Sykdommen 
kan imidlertid også dukke plutselig opp i en flokk, og mange fugler kan dø uten forvarsel, eller med minimale 
tegn på medtatthet, manglende appetitt, pjuskete fjærdrakt og feber. Jo lenger fuglene overlever, desto tydeligere 
er vanligvis de kliniske tegnene. Tidsspennet for utviklingen av tegn er avhengig av viruset, verten og den 
opprinnelige infeksjonsdosen, samt av oppdrettsformen. Viruset sprer seg langsommere blant verpehøner i bur og 
blant fugler som går ute, enn i hus til oppfôringskyllinger.

Høner som er angrepet av HPAI-viruset, legger eventuelt først egg med mykt skall, men slutter snart å verpe. 
Syke fugler sitter eller står ofte i halvkomatøs tilstand med hodet mot bakken. Kam og hakelapp er cyanotiske og 
ødematøse og kan ha petekkier eller bloduttredelser i spissene. Voldsom, tynn diaré forekommer ofte, og fuglene er 
ekstremt tørste. Åndedrettet kan være anstrengt, og det kan forekomme tåreflod. Det kan ses blødninger på fjærløs 
hud. Dødeligheten i flokken varierer fra 50 til 100 %.

Hos broilere er tegnene på HPAI ofte mindre tydelige enn hos annet fjørfe, og omfatter vanligvis kraftig medtatthet 
og manglende appetitt, og en svært tydelig økning i dødeligheten kan være den første anomalien som observeres. 
Ødem på hode og hals og nevrologiske tegn som torticollis og ataksi, kan også forekomme.

For HPAI hos kalkuner gjelder det samme som hos tamfjørfe, men visse HPAI-virus synes å være mer virulente 
hos kalkuner, mens andre tilsynelatende er mindre virulente.

Hos gjess som er angrepet av HPAI-virus, er tegnene på medtatthet, manglende appetitt og diaré de samme som hos 
verpehøner, men ofte med hevelser i bihulene. Hos yngre fugler kan det forekomme nevrologiske tegn.

Hos ender trenger det ikke forekomme noen kliniske tegn når de er angrepet av HPAI-virus, men det er meldt at 
noen stammer forårsaker lignende tegn som hos gjess, med en viss dødelighet.

Ved HPAI- og LPAI-infeksjon hos struts forekommer det ikke nødvendigvis kliniske tegn. I forbindelse med 
HPAI-utbrudd, for eksempel i Italia i 1999 og 2000, er det meldt at perlehøns og japansk vaktel er mottakelige for 
infeksjoner, med tegn og dødelighet som ligner sykdommen hos kyllinger og kalkuner. Ved visse eksperimentelle 
undersøkelser har det imidlertid vist seg at vaktler er resistente mot visse HPAI-stammer. For alle fugler gjelder 
at forekomst av antistoffer mot samme H-undertype, uansett om det er som følge av vaksinasjon eller naturlig 
infeksjon, kan innebære at infeksjon med HPAI-virus ikke medfører klare kliniske tegn.

3. Lesjoner post mortem hos fugler som er angrepet av HPAI-virus

Fugler som dør etter et perakutt forløp, kan ha svært få makroskopiske lesjoner som følge av dehydrering og 
sirkulasjonssvikt i indre organer og muskler.

Hos fugler som dør etter et langvarig klinisk forløp, forekommer petekkier og bloduttredelser i hele kroppen, særlig 
i strupehode, luftrør, kjertelmage og fettvev rundt epikardium, samt på serøse hinner inntil brystbeinet. Omfattende 
subkutant ødem forekommer, særlig rundt hode og haseledd. Skrotten kan være dehydrert. Gule eller grå nekroser 
kan forekomme i milt, lever, nyrer og lunger. Luftsekken kan inneholde et eksudat. Milten kan være forstørret og 
blodfylt.

AI kjennetegnes histologisk ved forstyrrelser i karsystemet som fører til ødem, blødninger og perivaskulær 
infiltrasjon, særlig i hjertets muskelvev, milt, lunger, hjerne, bukspyttkjertel og hakelapper. Det forekommer 
nekroser i lunger, lever og nyrer. Det kan forekomme gliose, vaskulær proliferasjon og nevrondegenerasjon i 
hjernen.

4. Differensialdiagnostisering

Ved differensialdiagnostisering av HPAI, skal særlig følgende sykdommer tas i betraktning:

a) andre sykdommer som forårsaker plutselig høy dødelighet, blant annet:

i) Newcastle disease,

ii) infeksiøs laryngotrakeitt,
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iii) virusenteritt hos and,

iv) akutt forgiftning,

b) andre sykdommer som forårsaker hevelse i kam og hakelapper, blant annet:

i) akutt fuglekolera og andre septikemiske sykdommer,

ii) bakteriell cellulitt i kam og hakelapper.

5. Kliniske tegn hos fugler som er angrepet av LPAI-virus

Hvor alvorlig sykdom som forårsakes av LPAI-virus er, påvirkes i stor grad av:

a) virusstammen,

b) vertens art og alder,

c) vertens immunstatus med hensyn til viruset og særlig forekomsten av andre smittestoffer, blant annet:

i) Pasteurella spp.,

ii) Newcastle disease-virus (herunder vaksinestammer),

iii) aviært pneumovirus, infeksiøst bronkittvirus,

iv) E. coli,

v) Mycoplasma spp.,

d) tilstand med nedsatt immunforsvar,

e) miljøfaktorer (for eksempel for mye ammoniakk, støv, høye eller lave temperaturer).

På den ene siden kan de kliniske tegnene på sykdommen være utydelige eller milde og ses bare som lett 
åndedrettsbesvær eller problemer med eggproduksjonen hos eggleggende fjørfe. På den annen side kan infeksjoner 
med LPAI-virus være forbundet med alvorlige kliniske tegn på sykdommen, særlig hos kalkuner, vanligvis med 
rallelyder, hoste, hevelse i de infraorbitale bihulene, feber og mangel på appetitt, og med høy dødelighet.

LPAI kan forveksles med eller kompliseres av mange av sykdommene med symptomer fra åndedrettsorgan 
eller tarmer. AI skal alltid mistenkes når det hos fjørfe utbryter sykdom som vedvarer, til tross for at det treffes 
forebyggende og terapeutiske tiltak for andre sykdommer.

6. Kliniske tegn hos fugler i fangenskap

Det kan forekomme en mengde kliniske tegn, og på samme måte som når det gjelder fjørfe, kan de variere fra 
utydelige til alvorlige tegn på sykdommen og medføre høy dødelighet.

Normalt sprer infeksjonen seg langsommere blant fugler i fangenskap, på grunn av at det da holdes flere 
forskjellige arter med forskjellig mottakelighet, det er variasjoner i virusets ekskresjonshastighet og ofte relativt 
langsom overføring, noe som skyldes lav grad av kontakt og relativt lav dyretetthet.

KAPITTEL III

Retningslinjer ved mistanke om AI på en driftsenhet

Siden de kliniske tegnene på både HPAI og LPAI kan være så forskjellige, er det ikke mulig å gi helt klare retningslinjer 
ved mistanke om utbrudd. En plutselig, høy dødelighet hos fjørfe med eller uten noen av de tilknyttede kliniske tegnene 
som er beskrevet i kapittel II, skal undersøkes ved at det innleveres prøver til laboratorieundersøkelse. Dersom det ikke 
forekommer høy dødelighet, er det vanskeligere å mistenke eller utelukke forekomst av AI.
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Siden hurtig diagnostisering av HPAI eller LPAI forårsaket av undertypene H5 og H7 er svært viktig for at de skal 
kunne bekjempes og utryddes tidlig, skal AI alltid vurderes ved differensialdiagnostisering av åndedrettsbesvær, 
problemer med eggproduksjonen og økt dødelighet hos fjørfe, samt ved de relevante prøvene som er innlevert til 
laboratorieundersøkelse.

Figur

Skjematisk oversikt over trinnene i diagnostiseringen for å bekrefte AI

KAPITTEL IV

Generelle framgangsmåter for innsamling og transport av prøver

1. Direktiv 2005/94/EF og diagnosehåndboken

Når det i direktiv 2005/94/EF vises til diagnosehåndboken, skal undersøkelsene, prøvetakingen og 
framgangsmåtene for overvåking beskrevet i dette kapittel i diagnosehåndboken, utføres.

2. Framgangsmåter som skal følges ved mistanke om utbrudd av AI

Dersom den offentlige veterinæren har en klinisk mistanke om et utbrudd av AI, eller dersom resultatene av 
en laboratorieundersøkelse for denne sykdommen ikke er negative, skal vedkommende myndighet sikre at en 
undersøkelse som beskrevet i dette kapittel i diagnosehåndboken, utføres i samsvar med artikkel 7 i direktiv 
2005/94/EF, og at den er sluttført på tilfredsstillende måte før det utelukkes at sykdommen forekommer.
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3. Fortolkning av virologisk undersøkelse

Vedkommende myndighet kan anse at forekomst av AI-virus kan utelukkes når et tilstrekkelig antall syke 
eller døde fugler og svaberprøver fra luftrør/svelg eller kloakksvaberprøver er innlevert i samsvar med dette 
kapittel for påvisning av nevnte virus eller dets genom, og prøvene har gitt negative resultater når det ved 
undersøkelsen er brukt én av de angitte viruspåvisningsmetodene som er nevnt i kapittel V eller VI, eller som 
er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nr. 6 bokstav b) i kapittel I.

4. Standardsett av prøver til virologisk eller serologisk laboratorieundersøkelse

Ved undersøkelse av en driftsenhet som er mistenkt for å være angrepet av AI-virus, skal det tas et standardsett 
av prøver for virologisk eller serologisk undersøkelse, som nevnt i bokstav a) og b) (standardprøvene), som 
skal innleveres direkte med sikte på virologisk og serologisk laboratorieundersøkelse.

a) Standardsettet av prøver for virologisk undersøkelse er:

i) minst fem syke/døde fugler, dersom slike forekommer og/eller

ii) minst 20 svaberprøver fra luftrør/svelg og 20 kloakksvaberprøver.

Skrottene skal være av fugler som nylig har dødd, eller som er alvorlig syke eller døende, og som er 
avlivet på en human måte.

Svaberprøvene skal tas fra det antall fugler som er nevnt i bokstav a), eller fra alle fugler på den 
mistenkte driftsenheten dersom antall fugler der er færre. Det skal først og fremst tas prøver av fugler 
som viser kliniske tegn på sykdom.

Kloakksvaberprøvene skal være dekket med avføring (optimal mengde: 1 g). Dersom det av en 
eller annen grunn ikke er praktisk mulig å ta kloakksvaberprøver av levende fugler, kan prøver fra 
omhyggelig innsamlet fersk avføring brukes i stedet.

Ofte er det mest praktisk å ta svaberprøver fra luftrør/svelg fra munnhulen.

Så snart vekstegenskapene til viruset er kjent, kan vedkommende myndighet beslutte å velge enten 
svaberprøver fra luftrør/svelg eller kloakksvaberprøver, heller enn å samle inn begge typer, avhengig av 
om virusreplikasjonen er best i luftveiene eller i mage-tarm-kanalen, samtidig som det tas hensyn til den 
aktuelle arten.

b) Standardsettet av prøver for serologisk undersøkelse omfatter minst 20 blodprøver.

Prøvene skal tas fra det antall fugler som er nevnt i bokstav b), eller fra alle fugler på driftsenheten 
dersom antall fugler der er færre. Det skal først og fremst tas prøver av fugler som virker syke eller som 
tilsynelatende har blitt friske.

Vedkommende myndighet kan beslutte at det ikke er nødvendig å ta alle standardprøvene, og at det i 
stedet kan tas et delsett av standardprøvene.

5. Transport av prøver

Det må utvises særlig aktsomhet ved lagring av prøvene og ved transport til laboratoriet for undersøkelse.

Svaberprøvene må kjøles umiddelbart på is eller ved hjelp av kjøleblokker og leveres til laboratoriet så 
raskt som mulig. Prøvene skal ikke fryses, med mindre det er absolutt nødvendig. Dersom hurtig transport 
til laboratoriet i løpet av 24 timer ikke kan garanteres, skal prøvene fryses umiddelbart, lagres og deretter 
transporteres på tørris.

I tillegg, og ikke som et alternativ til kjøling, skal svaberprøvene plasseres helt nedsenket i et medium med 
antibiotika eller i en særlig virustransportvæske ved 4 oC. Dersom et slikt medium eller en slik væske ikke er 
tilgjengelig, skal svaberprøvene legges tilbake i beholderen og leveres tørre til laboratoriet for undersøkelse.

Lagring og transport av prøver kan bli påvirket av en rekke faktorer, så den metoden som blir valgt for 
transport, må være egnet til formålet.

6. Medium med antibiotika

Mediet med antibiotika som er nevnt i nr. 5, skal være basert på fosfatbufret saltløsning med en pH på 7,0-7,4 
(kontrollert etter tilsetning av antibiotika).
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Proteinbaserte medier, for eksempel BHI-buljong eller trisbufret tryptosebuljong kan gi viruset økt stabilitet, 
særlig under transport. Hvilke antibiotika som brukes, og i hvilken konsentrasjon, kan tilpasses lokale forhold 
og tilgjengelighet.

Svært høyt innhold at antibiotika kan være nødvendig for avføringsprøver, og passende mengder er: 10 000 IE/
ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin, 0,25 mg/ml gentamycin og 5 000 IE/ml nystatin. Disse mengdene kan 
reduseres inntil fem ganger for vev og svaberprøver fra luftrør.

Dersom man ønsker å nøytralisere Chlamydophila, skal det tilsettes 0,05-0,1 mg/ml oksytetrasyklin.

7. BHI-buljong

Løsningen tilberedes i vann og inneholder 15 % w/v BHI-buljongpulver før sterilisering (ved autoklavering 
ved 121 oC/15 minutter).

Etter sterilisering skal antibiotika tilsettes slik: 10 000 IE/ml penicillin G, 20 μg amfotericin B og 1 000 μg/ml 
gentamycin. Væskene kan lagres ved 4 oC i høyst to måneder.

8. Framgangsmåter som skal anvendes med hensyn til de relevante bestemmelsene i direktiv 2005/94/EF

8.A  Mistanke om utbrudd

8.1.  Artikkel 7 nr. 1 — Tiltak på driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det er mistanke om utbrudd, skal følgende tiltak 
treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler. Opplysninger 
om daglig dødelighet og daglig eggproduksjon samt om inntak av fôr og/eller vann for det tidsrommet 
som starter én uke før datoen da de første kliniske tegnene på AI viste seg, og som slutter den dagen den 
offentlige veterinæren foretar inspeksjon på driftsenheten, skal dokumenteres i den offentlige veterinærens 
inspeksjonsrapport.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Med mindre vedkommende myndighet kan konstatere at en mistanke om utbrudd kan utelukkes på 
grunnlag av de kliniske inspeksjonene som er gjennomført i samsvar med bokstav a) og b), skal det tas 
standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) Uavhengig av negative resultater fra undersøkelser av standardprøver, og med forbehold for lokale 
faktorer, skal en klinisk inspeksjon av fjørfeet i hver produksjonsenhet gjennomføres før den offentlige 
overvåkingen kan oppheves.

8.2.  Artikkel 10 nr. 3 — Ytterligere tiltak på grunnlag av en epidemiologisk undersøkelse

 Det skal i hver produksjonsenhet tas standardprøver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som blir 
avlivet.

8.B.  Sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI)

8.3. Artikkel 11 nr. 4 — Tiltak for fjørfe som er klekket ut av egg som er innsamlet på driftsenheter der det er 
bekreftet utbrudd

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det finnes fjørfe som allerede er klekket ut av egg som 
er innsamlet i inkubasjonstiden på en driftsenhet der HPAI er bekreftet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler. Opplysninger om daglig dødelighet og daglig 
inntak av fôr og/eller vann, dersom slike foreligger, for det tidsrommet som starter én uke før datoen da 
de første kliniske tegnene på HPAI viste seg, og som slutter den dagen den offentlige veterinæren foretar 
inspeksjon på driftsenheten, skal dokumenteres i den offentlige veterinærens inspeksjonsrapport.
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b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet og en klinisk undersøkelse av fjørfe, særlig av dem som 
virker syke eller ikke vokser som forventet.

c) Standardprøvene skal tas av fjørfe som er mellom to og tre uker gamle.

d) Den offentlige overvåkingen av driftsenheten kan oppheves når det er foretatt en klinisk undersøkelse 
av fjørfe som er mer enn 21 dager gamle, og det foreligger negative resultater fra undersøkelsene av 
standardprøvene.

8.4.  Artikkel 13 nr. 2 bokstav b) — Unntak gitt for bestemte driftsenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 11 nr. 2 første ledd i direktiv 
2005/94/EF, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) I stedet for standardprøvene skal følgende prøver tas til laboratorieundersøkelse 21 dager etter det siste 
positive funnet av HPAI, fra hver produksjonsenhet og med 21 dagers mellomrom:

i) prøver av alt fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er døde når prøvetaking skjer,

ii) dersom det er praktisk mulig, svaberprøver fra luftrør/svelg og kloakksvaberprøver av minst 60 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, eller av alt slikt fjørfe eller andre fugler i fangenskap dersom 
det er færre enn 60 på driftsenheten; dersom fuglene er små, eksotiske og ikke er vant med å bli 
håndtert, eller dersom det kan være farlig for mennesker å håndtere dem, skal det innsamles prøver 
av fersk avføring.

Vedkommende myndighet kan imidlertid gi unntak fra prøvestørrelsen nevnt i nr. i) og ii), på grunnlag 
av resultatet av en risikovurdering.

d) Prøvetakingen nevnt i bokstav c), og laboratorieundersøkelsene av slike prøver skal fortsette til det 
foreligger to negative laboratorieresultater etter hverandre med minst 21 dagers mellomrom.

8.5.  Artikkel 15 nr. 1 og 3 — Tiltak på kontaktenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en kontaktenhet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler. Opplysninger 
om daglig dødelighet og daglig inntak av fôr og/eller vann, dersom slike foreligger, for det tidsrommet 
som starter én uke før kontakten med den flokken som er mistenkt for å være angrepet av AI, og som 
slutter den dagen den offentlige veterinæren foretar inspeksjon på driftsenheten, skal dokumenteres i den 
offentlige veterinærens inspeksjonsrapport.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Dersom det foreligger kliniske tegn hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap, eller indikasjoner på økt 
daglig dødelighet (> 3 ganger normal dødelighet i flokken), nedsatt daglig eggproduksjon (> 5 %) eller 
redusert daglig inntak av fôr og/eller vann (> 5 %), skal det umiddelbart tas standardprøver fra hver 
produksjonsenhet.

d) Dersom det ikke foreligger noen tegn som nevnt i bokstav b) og c), skal det tas standardprøver 21 dager 
etter den siste mistenkte kontakten med en angrepet driftsenhet, eller når fjørfeet eller andre fugler i 
fangenskap blir avlivet.

8.6.  Artikkel 18 bokstav b) og c) — Telling, inspeksjoner av offentlig veterinær og overvåking på driftsenheter i 
vernesonen

Når en offentlig veterinær inspiserer en kommersiell driftsenhet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler. Dersom det foreligger indikasjoner på økt daglig 
dødelighet (> 3 ganger normal dødelighet i flokken), nedsatt daglig eggproduksjon (> 5 %) eller redusert 
daglig inntak av fôr og/eller vann (> 5 %), skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe og andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.
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c) Dersom det dreier seg om arter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som ikke forventes å vise 
tydelige kliniske tegn på sykdom, eller dersom det dreier seg om vaksinerte fugler, kan vedkommende 
myndighet på grunnlag av resultatet av en risikovurdering beslutte at det skal tas standardprøver fra hver 
produksjonsenhet.

d) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering, skal vedkommende myndighet beslutte om det skal 
treffes ytterligere tiltak for offentlig overvåking i form av kliniske inspeksjoner og prøvetaking for 
laboratorieundersøkelser på utpekte driftsenheter, seksjoner eller produksjonstyper.

8.7.  Artikkel 19 bokstav f) — Tiltak på driftsenheter i vernesoner

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det er meldt om økt sykelighet, dødelighet eller 
endringer i produksjonsdata, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler. Dersom det foreligger indikasjoner på økt daglig 
dødelighet (> 3 ganger normal dødelighet i flokken), nedsatt daglig eggproduksjon (> 5 %) eller redusert 
daglig inntak av fôr og/eller vann (> 5 %), skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

8.8.  Artikkel 23 bokstav b) — Unntak for direkte transport av fjørfe for umiddelbar slakting

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 22 i direktiv 2005/94/EF, 
skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av alt fjørfe, særlig av dem som virker syke, mindre enn 24 timer før de skal 
sendes.

c) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering foretatt av vedkommende myndighet, og i stedet for 
standardprøvene, skal det fra hver produksjonsenhet tas minst 60 svaberprøver fra luftrør/svelg og/eller 60 
kloakksvaberprøver av fjørfe som skal sendes til slakting, mindre enn 48 timer før fjørfeet skal sendes.

8.9.  Artikkel 25 bokstav b) — Unntak for direkte transport av verpeklart fjørfe

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 22, skal følgende tiltak treffes 
før direkte transport av verpeklart fjørfe:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfeet, særlig av dem som virker syke, mindre enn 24 timer før de skal 
sendes.

c) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering foretatt av vedkommende myndighet, og i stedet for 
standardprøvene, skal det fra hver produksjonsenhet tas minst 60 svaberprøver fra luftrør/svelg og/eller 
kloakksvaberprøver av fjørfe som skal transporteres, mindre enn 48 timer før fjørfeet skal sendes.

8.10.  Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) — Unntak for direkte transport av rugeegg og egg beregnet på direkte konsum

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet med flokker av avlsfjørfe, som er gitt unntak fra artikkel 22, 
skal følgende tiltak treffes før direkte transport av rugeegg:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet hver 15. dag.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.
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8.11.  Artikkel 29 nr. 1 — Tiltakenes varighet

De tiltakene som får anvendelse i vernesonen i samsvar med kapittel IV avsnitt 3 i direktiv 2005/94/EF, kan 
oppheves tidligst 21 dager etter at den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen i infiserte driftsenheter er 
fullført, forutsatt at:

a) Alle kommersielle driftsenheter som ligger i vernesonen, er inspisert av en offentlig veterinær, og alle 
kontroller og kliniske inspeksjoner og laboratorieundersøkelser nevnt i nr. 8.6 bokstav a), b) og c) og i 
nr. 8.7, har gitt negative resultater.

b) Alle identifiserte ikke-kommersielle driftsenheter som ligger i vernesonen, er inspisert av en offentlig 
veterinær, og verken den kliniske undersøkelsen eller resultatene av laboratorieundersøkelser som er 
foretatt, har gitt mistanke om AI-infeksjon.

c) All offentlig overvåking som eventuelt er gjennomført i tillegg i samsvar med nr. 8.6 bokstav d), har gitt 
negative resultater.

8.12.  Artikkel 30 bokstav g) — Tiltak i overvåkingssoner

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det er meldt om økt sykelighet, dødelighet eller 
endringer i produksjonsdata, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

8.13.  Artikkel 35 — Undersøkelse av mistanke om forekomst av HPAI på slakterier og i transportmidler

Når en offentlig veterinær inspiserer en opprinnelsesenhet for fugler som er på slakterier eller transportmidler, 
skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, idet det tas hensyn til samrådet med 
den offentlige veterinæren på slakteriet, som skal gi opplysninger om eventuelle tidligere inspeksjoner og 
resultater av kontroller ante mortem og post mortem.

c) Med mindre vedkommende myndighet kan konstatere at den mistenkte forekomsten av HPAI kan 
utelukkes på grunnlag av veterinærundersøkelsen som er gjennomført i samsvar med bokstav a) og b), 
skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) I tillegg til standardprøvene, skal prøver av minst fem syke, døde eller slaktede fugler i slakteriet med 
patologiske funn, innleveres til laboratorieundersøkelser.

8.14.  Artikkel 36 nr. 1 — Tiltak på slakterier

Når undersøkelsene nevnt i nr. 8.13 er fullført, og forutsatt at resultatene av laboratorieundersøkelsene er 
negative og at det ikke foreligger noen klinisk mistanke om forekomst av HPAI på opprinnelsesenheten og i 
slakteriet, kan den offentlige overvåkingen oppheves.

8.15.  Artikkel 37 nr. 1 og 2 — Tiltak på grensekontrollstasjoner eller i transportmidler

8.15.1. Når en offentlig veterinær undersøker fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes isolert, og som 
er flyttet fra en grensekontrollstasjon eller et transportmiddel på grunn av mistanke om eller bekreftet 
forekomst av HPAI, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av relevante dokumenter og journaler, dersom det finnes slike dokumenter eller journaler.

b) En klinisk undersøkelse av slikt fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes isolert, og en klinisk 
inspeksjon av alt annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra forskjellige transportkasser eller 
transportbur.
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8.15.2. Når en offentlig veterinær inspiserer en identifisert opprinnelsesenhet ved slakting av fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, idet det tas hensyn til samrådet med 
den offentlige veterinæren på slakteriet, som skal gi opplysninger om eventuelle tidligere inspeksjoner og 
resultater av kontroller ante mortem og post mortem.

c) Med mindre vedkommende myndighet kan konstatere at den mistenkte forekomsten av HPAI kan 
utelukkes på grunnlag av veterinærundersøkelsen som er gjennomført i samsvar med bokstav a) og b), 
skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) I tillegg til standardprøvene nevnt i bokstav c), skal prøver av minst fem syke, døde eller slaktede fugler 
i slakteriet med patologiske funn, innleveres til laboratorieundersøkelser.

e) Forutsatt at resultatene av laboratorieundersøkelsene av prøvene nevnt i bokstav c) og d) er negative, og 
at det ikke foreligger noen klinisk mistanke om HPAI på opprinnelsesenheten og i slakteriet, kan den 
offentlige overvåkingen oppheves.

8.C.  Svakt sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI)

8.16.  Artikkel 39 nr. 6 bokstav b) og h) — Tiltak på driftsenheter der det er bekreftet utbrudd av LPAI

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet, før transport av fjørfe til et slakteri eller en driftsenhet der 
det finnes fjørfe som allerede er klekket ut av egg som er innsamlet i inkubasjonstiden, skal følgende tiltak 
treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

c) Det skal tas standardprøver av fugler fra hver produksjonsenhet som skal sendes til slakting, mindre enn 
48 timer før fjørfeet sendes.

d) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet av fjørfe som allerede er klekket ut av egg som er 
innsamlet i inkubasjonstiden.

8.17.  Artikkel 40 nr. 2 bokstav b) — Unntak for bestemte driftsenheter fra tiltak der det er bekreftet utbrudd

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 39 nr. 2 og artikkel 39 nr. 5 
bokstav b) i direktiv 2005/94/EF, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet med jevne mellomrom, herunder en vurdering av dens 
kliniske sykdomsforhold og kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem 
som virker syke.

c) I stedet for standardprøvene skal følgende prøver tas til laboratorieundersøkelse 21 dager etter det siste 
positive funnet av LPAI, fra hver produksjonsenhet og med 21 dagers mellomrom:

i) prøver av alt fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er døde når prøvetaking skjer,

ii) svaberprøver fra luftrør/svelg og kloakksvaberprøver av 60 fjørfe og andre fugler i fangenskap, 
eller av alt fjørfe og andre fugler i fangenskap dersom det er færre enn 60 på driftsenheten; dersom 
fjørfeet eller de andre fuglene i fangenskap er små, eksotiske og ikke er vant med å bli håndtert, 
eller dersom det kan være farlig for mennesker å håndtere dem, skal det innsamles prøver av fersk 
avføring.

Vedkommende myndighet kan imidlertid gi unntak fra prøvestørrelsen nevnt i nr. i) og ii), på grunnlag 
av resultatet av en risikovurdering.
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d) Prøvetakingen nevnt i bokstav c) og laboratorieundersøkelsene av slike prøver, skal fortsette til det 
foreligger to negative laboratorieresultater etter hverandre der prøvene er tatt med minst 21 dagers 
mellomrom.

8.18.  Artikkel 42 nr. 1 og 3 — Tiltak på kontaktenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en kontaktenhet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av kontaktenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet, eller når fjørfe eller andre fugler i fangenskap blir 
avlivet.

8.19.  Artikkel 44 nr. 1 bokstav b) — Tiltak i restriksjonssoner

Når en offentlig veterinær inspiserer en kommersiell driftsenhet i en restriksjonssone, skal følgende tiltak 
treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering, skal vedkommende myndighet beslutte om det skal 
treffes ytterligere tiltak for offentlig overvåking i form av kliniske inspeksjoner og prøvetaking for 
laboratorieundersøkelser på utpekte driftsenheter, seksjoner eller produksjonstyper.

8.20.  Artikkel 45 bokstav a) og b) — Tiltakenes varighet

De tiltakene som får anvendelse i restriksjonssonen i samsvar med kapittel V avsnitt 3 i direktiv 2005/94/EF, 
kan oppheves tidligst 21 dager etter at den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen i infiserte driftsenheter 
er fullført etter utslakting av driftsenheten, eller tidligst 42 dager etter den datoen da LPAI ble bekreftet, 
forutsatt at:

a) alle kommersielle driftsenheter som ligger i restriksjonssonen, er inspisert av en offentlig veterinær, og 
alle laboratorieundersøkelser av prøvene nevnt i bokstav c) og d) i nr. 8.13, er utført og resultatene av disse 
foreligger,

b) resultatene fra eventuelle kliniske inspeksjoner og laboratorieundersøkelser, som kan omfatte ikke-
kommersielle driftsenheter for å fastslå risikoen for spredning av LPAI, foreligger,

c) vedkommende myndighet på grunnlag av resultatet av en risikovurdering som tar hensyn til den 
epidemiologiske situasjonen og resultatene av laboratorieundersøkelsene nevnt i bokstav a) og b), kan 
konstatere at risikoen for spredning av LPAI er ubetydelig; konklusjonen av en slik vurdering kan være at 
ved positive serologiske funn og negative virologiske funn, kan restriksjonene oppheves.

8.D.  Tiltak for å unngå at influensavirus av aviær opprinnelse spres til  andre arter

8.21.  Artikkel 47 nr. 1 og 6 — Laboratorieundersøkelser og andre tiltak vedrørende svin og andre arter

Når en offentlig veterinær etter bekreftet forekomst av AI inspiserer en driftsenhet der det holdes svin, skal 
følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av svinene, særlig av dem som virker syke.

c) Svaberprøver fra nesehule/svelg av minst 60 svin fra hver produksjonsenhet, eller av alle svinene dersom 
det er færre enn 60 svin i produksjonsenheten, skal tas før eller på den dagen det angrepne fjørfeet eller 
andre fugler i fangenskap avlives. Det skal tas minst 60 blodprøver fra svinene to til fire uker etter datoen 
for avlivingen. Prøvene skal tas på en slik måte at minst én prøve tas fra hver gruppe av svin som er i 
direkte kontakt med hverandre.
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d) Forflytning av svin til andre driftsenheter kan tillates dersom minst 60 svaberprøver fra nesehule/svelg og 
60 blodprøver tatt av svin fra hver produksjonsenhet 14 dager etter det positive funnet av forekomst av 
AI, har gitt negative resultater.

Forflytning av svin til et slakteri kan tillates dersom minst 60 svaberprøver fra nesehule/svelg tatt fra hver 
produksjonsenhet 14 dager etter det positive funnet av forekomst av AI, har gitt negative resultater.

Dersom laboratorieresultatene er usikre eller positive, skal alle ytterligere undersøkelser som kreves for å 
utelukke infeksjon med eller overføring av AI blant svin, gjennomføres.

e) Dersom den offentlige veterinæren har mistanke om at andre pattedyr som holdes som husdyr på 
driftsenhetene, særlig dem som det er fastslått er mottakelige for infeksjon med AI-virus av undertypene 
H5 og H7, kan ha vært i kontakt med det fjørfeet eller andre fugler i fangenskap som er angrepet, skal det 
tas prøver for laboratorieundersøkelser.

8.E.  Gjeninnsetting

8.22.  Artikkel 49 nr. 3 bokstav b) og c) — Gjeninnsetting på driftsenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en kommersiell driftsenhet der det er foretatt gjeninnsetting, skal følgende 
tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) I stedet for standardprøver, skal følgende prøver tas fra hver produksjonsenhet:

i) minst 20 blodprøver så snart fjørfeet er plassert i driftsenheten, med unntak for daggamle kyllinger; 
dersom det er relevant, kan slik prøvetaking foretas på fjørfeets opprinnelsesenhet før forflytning til 
driftsenheten der gjeninnsetting skal skje,

ii) prøver av dødt fjørfe eller svaberprøver tatt av skrottene av dødt fjørfe av høyst ti døde fugler per 
uke i løpet av de første 21 dagene etter gjeninnsettingen.

d) Dersom driftsenheten tidligere har vært infisert med HPAI, skal det også tas 20 svaberprøver fra luftrør/
svelg og 20 kloakksvaberprøver av sjøfugl (ender/gjess) fra hver produksjonsenhet, dersom det er 
relevant, i løpet av den siste uken av de første 21 dagene etter gjeninnsettingen.

e) Dersom driftsenheten tidligere har vært infisert med LPAI, skal det tas 20 svaberprøver fra luftrør/svelg, 
20 kloakksvaberprøver og 20 blodprøver fra hver produksjonsenhet.

8.F.  Vaksinasjon

8.23.  Artikkel 56 nr. 2 bokstav i) — Forebyggende vaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i fangenskap

Laboratorieundersøkelser som fastsatt i kapittel IX i direktiv 2005/94/EF, skal gjennomføres på fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap som er vaksinert, ved bruk av godkjente DIVA-prøver, dersom feltviruset er kjent.

Når det brukes kontrollfugler, skal de finnes i hver vaksinerte flokk, inspiseres klinisk og undersøkes ved hjelp 
av hemagglutinasjonshemmingsprøven (HI). For dette formål skal det minst hver 60. dag tas 20 blodprøver fra 
de uvaksinerte kontrollfuglene på hver driftsenhet der det er foretatt vaksinasjon.

8.24.  Vedlegg IX — Krav til forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap og fjørfeprodukter ved 
nødvaksinasjon

Det skal anvendes strenge overvåkingstiltak ved forflytning av levende fjørfe og andre fugler i fangenskap og 
deres egg for å redusere risikoen for en ytterligere spredning av AI-infeksjon så mye som mulig.
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For dette formål skal de samme overvåkingstiltakene anvendes ved begynnelsen av en nødvaksinasjonskampanje 
i forbindelse med forflytning av levende fjørfe og andre fugler i fangenskap og deres egg, for å redusere 
risikoen for en ytterligere spredning av AI-infeksjon innenfor og ut av vaksinasjonssonen så mye som mulig.

a) Før den første forflytningen av rugeegg og egg beregnet på direkte konsum innenfor og ut av 
vaksinasjonssonen, og deretter minst hver 30. dag, skal den offentlige veterinæren treffe følgende tiltak:

i) en klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet av uvaksinert avlsfjørfe eller eggleggende fjørfe, 
herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og kliniske undersøkelser av fjørfeet, særlig 
av dem som virker syke; det skal tas standardprøver av fjørfe fra hver produksjonsenhet, eller

ii) en klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet av vaksinert avlsfjørfe eller eggleggende fjørfe, 
herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og kliniske undersøkelser av kontrollfuglene 
i disse flokkene; det skal tas standardprøver av disse kontrollfuglene.

b) Når det gjelder forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er vaksinert, til 
andre driftsenheter, eller når det gjelder forflytning av levende, vaksinert fjørfe innenfor og ut av 
vaksinasjonssonen, skal den offentlige veterinæren treffe følgende tiltak:

i) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

ii) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfeet eller andre fugler i fangenskap, i løpet av de 72 timene før de 
skal sendes, med særlig oppmerksomhet rettet mot kontrollfuglene.

iii) Dersom resultatene av kontrollene og de kliniske inspeksjonene og undersøkelsene i nr. i) og ii) ikke 
er tilfredsstillende, skal det tas standardprøver av kontrollfuglene; dersom imidlertid disse resultatene 
er tilfredsstillende, skal følgende prøver tas av:

fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er vaksinert: minst 20 svaberprøver fra luftrør/svelg, 20 – 
kloakksvaberprøver og 20 blodprøver for å gjennomføre en hensiktsmessig DIVA-prøve i løpet 
av de siste 72 timene før de skal sendes, og

kontrollfugler: 20 svaberprøver fra luftrør/svelg, 20 kloakksvaberprøver og 20 blodprøver – 
for å gjennomføre serologiske undersøkelser ved hjelp av HI-prøven før de skal sendes. 
 

KAPITTEL V

Diagnostiske virologiske undersøkelser og vurdering av resultater

1. Før det forelå og ble utviklet molekylærbiologiske undersøkelser, ble virusisolering ved inokulering av 
embryonerte hønseegg betraktet som den avgjort mest følsomme diagnostiske undersøkelsen for AI, og av 
avgjørende betydning for etterfølgende identifikasjon og karakterisering av det infiserende viruset. Dette 
kapittel inneholder en beskrivelse av de viktigste trinnene.

2. Behandling av prøver

Dersom svaberprøver leveres «tørre», skal de plasseres i en tilstrekkelig mengde medium med antibiotika for 
å sikre at de er helt nedsenket. Prøvene kan grupperes i partier på fem, forutsatt at de kommer fra samme art, 
tilhører samme epidemiologiske enhet og er tatt på samme tidspunkt. 

Skrotter som er innlevert til laboratoriet, skal gjennomgå kontroll post mortem, og det skal tas prøver av 
følgende organer: avføring eller tarminnhold, hjernevev, luftrør, lunger, lever, milt og andre tydelig angrepne 
organer. Disse organene og dette vevet kan samles, men det er viktig at avføringsmateriale behandles for seg.

Avføringsprøver og organprøver skal homogeniseres (i en lukket blander eller med en pistill og morter og steril 
sand) i et medium med antibiotika til en suspensjon på 10-20 % w/v i mediet.

De nedsenkede svaberprøvene og suspensjonene skal stå i ca. to timer i romtemperatur (eller lenger ved 4 oC) 
og deretter klares ved sentrifugering (for eksempel 800-1 000 x g i 10 minutter).
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3. Virusisolering i embryonerte hønseegg

Mellom 0,1 og 0,2 ml klaret supernatant skal inokuleres i allantoishulen på minst fire embryonerte hønseegg 
som har vært ruget i ni til elleve dager. Disse eggene skal helst komme fra en flokk som er fri for spesifikke 
patogener (SPF-flokk), men når dette ikke er praktisk mulig, kan det brukes egg fra en flokk som er konstatert 
fri for antistoffer mot AI (seronegativ).

De inokulerte eggene skal oppbevares ved 37 oC og gjennomlyses daglig. Egg med døde eller døende 
embryoer og alle egg som er igjen seks dager etter inokuleringen, skal kjøles til 4 oC, og allantois-/
amnionvæsken skal etter hvert undersøkes for hemagglutinasjon. Dersom det ikke påvises hemagglutinasjon, 
skal denne framgangsmåten gjentas ved hjelp av ufortynnet allantois-/amnionvæske som inokulat. Dersom det 
påvises hemagglutinasjon, skal forekomst av bakterier utelukkes ved dyrking. Dersom det finnes bakterier, kan 
væskene siles gjennom et 450 nm membranfilter, tilsettes ytterligere antibiotika og inokuleres i embryonerte 
egg som angitt ovenfor.

For å påskynde diagnostiseringen har enkelte laboratorier forkortet inkuberingstiden til to 3-dagersperioder 
eller 2- og 4-dagersperioder, og har meldt om resultater som kan sammenlignes med to 6-dagersperioder, men 
dette er ennå ikke fullt ut evaluert.

Positive væsker skal undersøkes for å fastslå om de er fri for bakterier. Dersom det finnes bakterier, kan 
væskene siles gjennom et 450 nm membranfilter eller sentrifugeres for å fjerne bakterier og igjen inokuleres i 
eggene etter tilsetting av ytterligere antibiotika.

4. Differensialdiagnostisering

a) Foreløpig differensiering

Det er viktig å iverksette bekjempelsestiltak for å begrense spredning av AI-viruset så snart som mulig, 
og hvert nasjonale referanselaboratorium som har isolert et hemagglutinerende virus, skal kunne 
identifisere om det er et influensa A-virus av undertypene H5 eller H7 eller et Newcastle disease-virus. 
De hemagglutinerende væskene skal brukes i hemagglutinasjonshemmingsprøver som beskrevet i 
kapittel IX. Positiv hemming, for eksempel en titer mellom 2 og 3 log2 av en positiv kontrollprøve, med 
polyklonale antisera som er spesifikke for undertype H5 eller H7 av aviær influensa type A, kan brukes 
som foreløpig identifikasjon, slik at det kan iverksettes midlertidige bekjempelsestiltak.

b) Bekreftende identifikasjon

Ettersom det finnes 16 undertyper av hemagglutinin og 9 neuraminidase-undertyper av influensavirus 
samt variasjoner innenfor hver av disse undertypene, er det verken praktisk mulig eller lønnsomt for 
hvert nasjonale referanselaboratorium å oppbevare antisera som gjør det mulig å foreta en fullstendig 
undertypeidentifikasjon av influensaisolater. Imidlertid skal hvert nasjonale referanselaboratorium minst 
kunne:

i) bekrefte at isolatet er et influensa A-virus ved en immunodobbeldiffusjonsprøve for å påvise 
gruppeantigener,

ii) fastslå om isolatet er av undertype H5 eller H7, positiv identifikasjon krever at 
bekjempelsestiltakene for LPAI av undertypene H5 og H7 iverksettes,

iii) umiddelbart oversende alle HPAI-isolater og alle H5- og H7-isolater til Fellesskapets 
referanselaboratorium for bekreftelse og full karakterisering, med mindre det er gitt unntak i 
samsvar med bokstav d).

I tillegg er det ønskelig at laboratorier med egnet utstyr:

iv) foretar en intravenøs patogenisitetsindeksprøve på seks uker gamle kyllinger som beskrevet i 
kapittel VII. En intravenøs patogenisitetsindeks over 1,2 er et tegn på virusforekomst, og krever full 
iverksetting av bekjempelsestiltak mot HPAI.

Nasjonale referanselaboratorier skal også vurdere å få på plass ekspertise og nødvendig utstyr slik at 
det for alle LPAI H5- eller H7-virus kan foretas nukleotidsekvensering av hemagglutiningenet for å 
avgjøre om det finnes eller ikke finnes flerbasiske aminosyrer i kløyvingspunktet for hemagglutininets 
forløperprotein. Selv om Fellesskapets referanselaboratorium vil foreta bestemmelse av patogenisitet 
som en høyt prioritert oppgave innenfor rammen av de pliktene som er nevnt i nr. 2 bokstav b) i 
vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF, vil slik viruskarakterisering på nasjonalt plan i stor grad redusere 
den tiden som brukes til diagnostisering, og, dersom prøven er positiv, den tiden som brukes til full 
iverksetting av bekjempelsestiltakene mot HPAI.
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c) Videre typebestemmelse og karakterisering av isolater

Fellesskapets referanselaboratorium skal motta alle hemagglutinerende virus fra de nasjonale 
referanselaboratoriene for videre antigen- og genstudier som kan bidra til å øke kunnskapen om 
sykdommens eller sykdommenes epizootiologi i Fellesskapet i samsvar med oppgavene og pliktene til 
Fellesskapets referanselaboratorium som beskrevet i vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF.

I tillegg til disse oppgavene og pliktene skal Fellesskapets referanselaboratorium foreta fullstendig 
antigen-typebestemmelse av alle influensavirus det mottar. For H5- og H7-virus som ikke har 
en intravenøs patogenisitetsindeks over 1,2, skal nukleotidsekvensering av hemagglutiningenet 
for å fastslå om det finnes eller ikke finnes flerbasiske aminosyrer i kløyvingspunktet for 
hemagglutininets forløperprotein også foretas umiddelbart, og det nasjonale referanselaboratoriet og 
vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal underrettes så snart resultatene foreligger, slik at 
bekjempelsestiltakene mot HPAI iverksettes fullt ut.

d) Siden den epidemiologiske situasjonen med hensyn til HPAI/LPAI veksler, er det ved avtale med både 
Kommisjonen og Fellesskapets referanselaboratorium mulig å gi unntak for laboratorier som har full 
kapasitet til rask viruskarakterisering, slik at de kan sende inn et delsett av disse virusene, etter at det er 
foretatt en undersøkelse av data og Fellesskapets referanselaboratorium har gjort et relevant utvalg. Dette 
unntaket skal bare tillates dersom data raskt kan genereres av det nasjonale referanselaboratoriet og deles 
med Fellesskapets referanselaboratorium.

KAPITTEL VI

Molekylære undersøkelser og vurdering av resultater

Den gjeldende definisjonen av HPAI tillater molekylær identifikasjon av virulensfaktorer og bekrefter bruken av 
molekylærmetoder i diagnostiseringen av AI. I det siste har det vært en utvikling i deres anvendelse for påvisning og 
karakterisering av AI-virus direkte fra kliniske prøver av angrepne fugler. Konvensjonelle RT-PCR-metoder på kliniske 
prøver kan, med korrekt definerte primere, gi rask påvisning og identifikasjon av undertype (i det minste av H5 og H7), 
samt et PCR-amplikon som kan brukes til nukleotidsekvensering, og som det er dokumentert kan ha stor betydning ved 
at man raskt kan identifisere etterfølgende utbrudd når det første infiserte stedet er påvist og viruset er karakterisert. 
Ett-trinns RT-PCR i ‘sanntid’ med bruk av primer/fluorogenprobesystemer (rRT-PCR) gir mulighet for enda raskere og 
mer følsom diagnostisering med påvisning av AI-virus og bestemmelse av undertype H5 eller H7 i kliniske prøver.

Et stort problem med RT-PCR- og rRT-PCR-metoder er at forskjellige laboratorier hittil har utviklet forskjellige 
systemer, som selv om det er helt legitimt, ikke har blitt validert eller har gjennomgått prøving med et stort antall prøver 
i forskjellige laboratorier. Fellesskapets referanselaboratorium og visse nasjonale referanselaboratorier har arbeidet 
med dette problemet som et ledd i et fellesskapsfinansiert prosjekt (EU AVIFLU) for å utarbeide ratifiserte protokoller 
for konvensjonelle RT-PCR- og rRT-PCR-metoder som kan overtas av andre nasjonale referanselaboratorier. Dersom 
prøvingsparametrene, for eksempel temperatursyklus og temperaturendringenes hastighet, varieres i forhold til dem 
som er anbefalt i de angitte protokollene, skal det før de tas i bruk, dokumenteres at de er egnet for formålet i samsvar 
med nr. 6 i kapittel I i denne diagnosehåndboken.

Standardprotokollene for disse molekylære undersøkelsene og vurderingen av dem, som anvendt av Fellesskapets 
referanselaboratorium, finnes på følgende nettsted:

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm

KAPITTEL VII

In vivo-patogenisitetsprøve og vurdering av resultater

Virulensen for kyllinger når det gjelder influensa A-virus som isoleres fra fugler, skal beregnes ved bruk av intravenøs 
patogenisitetsindeksprøve (IVPI), som skal gjennomføres slik:

a) Fersk, infisert allantoisvæske med en HA-titer >1/16 (>24 eller >log2 4 når den uttrykkes som den resiproke 
verdien) fra det lavest mulige nivå, helst fra den første isoleringen uten forhåndsutvelging, fortynnes til 1/10 i steril 
isotonisk saltløsning.

b) 0,1 ml fortynnet virus injiseres intravenøst i ti seks uker gamle kyllinger som er fri for spesifikke patogener (SPF) 
eller er seronegative (SPF- eller SAN-kyllinger).
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c) Fuglene undersøkes med 24 timers mellomrom i ti dager. Ved hver observasjon betegnes hver fugl som normal (0), 
syk (1), svært syk (2) eller død (3). Betegnelsen av syke og svært syke fugler er en subjektiv klinisk vurdering.

 Normalt vil «syke» fugler vise ett av de følgende tegnene, og «svært syke» flere enn ett av de følgende tegnene: 
åndedrettsbesvær, medtatthet, diaré, cyanose på blottet hud eller hakelapper, ødem i ansikt/og eller hode, utslag 
fra nervesystemet. Døde fugler skal betegnes som 3 på hver av de gjenværende daglige observasjonene etter at 
de er døde.

 Av velferdshensyn skal fugler som er for syke til at de kan spise eller drikke, avlives humant og betegnes som 
døde  ved neste observasjon, siden de kommer til å dø i løpet av 24 timer dersom de ikke avlives. Denne 
metoden er akseptabel for akkrediteringsmyndighetene.

d) IVPI er det gjennomsnittlige resultatet per fugl per observasjon i et tidsrom på ti dager. En indeks på 3,00 betyr 
at alle fuglene døde i løpet av 24 timer, og en indeks på 0,00 betyr at ingen fugl viste kliniske tegn i løpet av 
observasjonstiden på ti dager.

I eksempelet nedenfor vises en enkel metode for å registrere resultatene og beregne indekser:

Kliniske tegn
Dag etter inokulering

Sammenlagt resultat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normal 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 x 0 = 0

Syk 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 x 1 = 6

Svært syk 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 x 2 = 12

Død 0 2 6 8 10 10 10 10 10 10 76 x 3 = 228

I alt = 246

Merknader:

10 fugler observert i 10 dager = 100 observasjoner

Indeks = gjennomsnittlig resultat per fugl per observasjon = 246/100 = 2,46

Alle influensa A-virus, uansett undertype, som gir en verdi større enn 1,2 ved en IVPI-prøve, anses å være et HPAI-
virus.

KAPITTEL VIII

Serologiske prøver og vurdering av resultater

For å påvise forekomst av influensa A-virus foretrekkes en metode som viser at det forekommer nukleoprotein- eller 
matriksantigener, som er felles for alle influensa A-virus.

Dette kan gjøres ved immunodobbeldiffusjonsprøver med enten konsentrerte viruspreparater eller ekstrakter fra 
infiserte korioallantoismembraner.

De metodene som foretrekkes for serologiske prøver for å påvise AI-virusantistoffer, er hemagglutinasjonsprøver 
(HA-prøver) og hemagglutinasjonshemmingsprøver (HI-prøver).

I kapittel 2.7.12 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdens dyrehelseorganisasjon 
(OIE) finnes det nærmere opplysninger om laboratoriemetoder og vurdering av resultater.

Standardprotokollene for serologiske prøver og vurderingen av resultatene av dem, som anvendt av Fellesskapets 
referanselaboratorium, finnes på følgende nettsted:

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm

KAPITTEL IX

Overvåkingssystemer i forbindelse med vaksinasjon

1. Direktiv 2005/94/EF og diagnosehåndboken

Avsnitt 2 og 3 i kapittel IX i direktiv 2005/94/EF tillater bruk av nødvaksinasjon og forebyggende vaksinasjon 
på visse vilkår. Ett av disse vilkårene er at det benyttes en DIVA-strategi (differensiering mellom angrepne og 
vaksinerte dyr).
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Målet for vaksinasjonen skal være å forhindre infeksjon og senere spredning av virus mellom flokker. Det er klart 
dokumentert at vaksinasjon innebærer at det er nødvendig med en større mengde virus for å infisere fugler, og at 
det utskilles en mindre mengde virus. Selv om vaksinerte fugler ikke lenger utvikler kliniske tegn, kan de imidlertid 
fortsatt spre viruset dersom organismen er angrepet. På denne måten kan HPAI-virus av undertypene H5 og H7 
ubemerket være i omløp i en viss tid i en flokk uten fullstendig immunitet, slik tilfellet er med LPAI-virus i en 
uvaksinert flokk. Det er derfor nødvendig å kunne identifisere viruspositive vaksinerte flokker som er angrepet av 
feltvirus, slik at andre bekjempelsestiltak, for eksempel utslakting, kan gjennomføres.

2. Bruk av kontrolldyr for å overvåke infeksjon

På flokknivå er regelmessig kontroll av kontrollfugler som ikke er vaksinert i hver vaksinerte flokk, en enkel 
metode, men det er visse styringsproblemer forbundet med denne metoden, særlig når det gjelder å identifisere 
kontrollfuglene i store flokker. Det må sikres at det er kontakt mellom kontrollfuglene og de vaksinerte fuglene.

3. DIVA-laboratorieundersøkelse for å overvåke infeksjon

Som et alternativ eller et tillegg til denne metoden kan man fastslå om de vaksinerte fuglene er utsatt for 
naturlig eksponering ved hjelp av DIVA-laboratorieundersøkelser. Det er i de siste årene utarbeidet flere 
undersøkelsessystemer som også gjør det mulig å påvise naturlig infeksjon hos vaksinerte fugler. En metode som 
har vist seg å fungere, er bruken av en vaksine som inneholder et virus av samme undertype av hemagglutinin 
(H), men en annen neuraminidase (N) enn det aktuelle feltviruset. Antistoffer mot N av feltviruset fungerer som 
naturlige infeksjonsmarkører.

Dette systemet ble brukt i Italia etter at et LPAI H7N1-virus oppstod på nytt i 2000. For å kunne supplere direkte 
bekjempelsestiltak, ble det iverksatt en DIVA-strategi ved hjelp av en vaksine som inneholdt H7N3 for å bekjempe 
en naturlig H7N1-infeksjon. Det ble differensiert mellom vaksinerte fugler og naturlig eksponerte fugler ved hjelp 
av en serologisk prøve for å påvise særlige anti-N1-antistoffer. Samme strategi ble brukt til å bekjempe LPAI 
forårsaket av H7N3 i Italia i 2002-2003, i det tilfellet med en H7N1-vaksine og en serologisk prøve som spesifikt 
påviser antistoffer mot N3. I begge tilfeller medførte vaksinasjon kombinert med utslakting ved hjelp av denne 
DIVA-strategien at feltviruset ble utryddet.

Problemer med dette systemet oppstår dersom det oppstår et feltvirus som har samme N-antigen som det 
eksisterende feltviruset, men er av en annen H-undertype enn H5 eller H7, eller dersom undertyper med de samme 
N-antigenene allerede er i omløp i felten. Særlig er ender kjent for å være bærere av mer enn én undertype. Det var 
også nødvendig å utarbeide en egnet undersøkelse som ville gjøre det mulig å rutineovervåke flokker med hensyn til 
anti-neuraminidase-antistoffer. I Italia ble det utarbeidet og brukt en ‘ad hoc’ serologisk prøve basert på en indirekte 
immunfluorescens-antigenprøve, der man som et antigen brukte N-proteiner uttrykt ved bakulovirusrekombinanter. 
Dette kan få bredere og enklere anvendelse når det blir utarbeidet en ELISA-prøve.

Bruk av vaksiner som inneholder bare HA, for eksempel rekombinante vektorvaksiner, gjør det mulig å bruke 
klassiske AGID-prøver eller ELISA-prøver basert på nukleoprotein, ikke-overflateassosierte proteiner eller 
matriksproteiner til å påvise infeksjon hos vaksinerte fugler.

For inaktiverte vaksiner er det beskrevet en undersøkelse som påviser antistoffer mot det ikke-overflateassosierte 
virusproteinet som bare dannes ved naturlig infeksjon. Et slikt system er ennå ikke validert i felten, men har den 
begrensningen at naturlig infeksjon i en flokk med ethvert influensavirus, uavhengig av undertype, fører til at det 
dannes antistoffer mot det ikke-overflateassosierte proteinet.

Utviklingen av raske og følsomme viruspåvisningsmetoder, særlig slike som kan automatiseres, for eksempel 
sanntids RT-PCR, betyr at disse kan brukes til enkel, omfattende og regelmessig undersøkelse av vaksinerte fugler 
for å påvise forekomst av feltvirus. Påvisning av agens vil imidlertid være begrenset til et kort tidsrom i den akutte 
infeksjonsfasen, og kan ikke brukes til å fastslå at en flokk ikke har vært eksponert for viruset tidligere. Denne 
metoden er særlig hensiktsmessig for undersøkelse av vaksinerte fugler før forflytning, for å dokumentere at de er 
fri for aktiv infeksjon.

Antall prøver som skal undersøkes ved hjelp av de systemene som velges, skal gjøre det mulig å utelukke en 
prevalens av AI-virusinfeksjon i en flokk på mer enn 15 %, med et konfidensintervall på 95 %.
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KAPITTEL X

Strategier ved diagnostisering av AI

Som fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2005/94/EF, kan beslutninger om å gjennomføre tiltak i særlige områder eller 
på kontaktenheter, og hvor omfattende disse tiltakene skal være, i høy grad variere etter hvor stor risikoen er. På 
samme måte vil sannsynligvis den nødvendige diagnostiske bekreftelsen på sykdommen bli veid opp mot den rådende 
situasjonen, hvor stor faren er og graden av risiko. Veterinærmyndighetene skal treffe beslutninger om diagnostiske 
bevis, der rask bekjempelse og utryddelse av sykdommen veies opp mot de mulige konsekvensene av feildiagnose. 
Slike vurderinger skal gjøres på bakgrunn av en rekke foreliggende faktorer, men visse situasjoner kan forutses.

Sykdomssituasjon Mulige problemer Diagnostiske kriterier

Ingen spesifikke tegn, ingen 
offisiell mistanke

Isolert driftsenhet Foreta rask påvisning basert på M-gen-
RT-PCR. Differensialdiagnostisering etter 
behov

Mistanke om primærutbrudd Isolert driftsenhet Foreta full diagnostisk undersøkelse, 
virusisolering og karakterisering

Mistanke om primærutbrudd Driftsenhet i område med stor 
tetthet av fjørfe

Foreta full diagnostisk undersøkelse, 
virusisolering og karakterisering, men 
prioritere metoder for rask påvisning og 
karakterisering, særlig dem som bygger på 
RT-PCR og sekvensering(1).

Mistanke om sekundærutbrudd 
og etterfølgende utbrudd

Isolerte driftsenheter, 
epidemiologisk knyttet til 
mistenkt primærutbrudd

Prioritere metoder for rask påvisning og 
karakterisering, særlig dem som bygger på 
RT-PCR og sekvensering(1).

Mistanke om sekundærutbrudd 
og etterfølgende utbrudd

Driftsenheter i område med 
stor tetthet av fjørfe, eller 
med mange epidemiologiske 
forbindelser

Bruke metoder for rask påvisning som 
snarest mulig viser forekomst av AI-virus(1).

Mistanke om flere utbrudd eller 
rask spredning av sykdom, 
herunder overvåking

Spredning vil komme ut av 
kontroll uten rask inngripen

Bruke metoder for rask påvisning som 
snarest mulig viser forekomst av AI-virus, 
eller vektlegge kliniske tegn(1).

(1) Det bør foretas full prøvetaking, og prøvene bør oppbevares til senere vurdering.

KAPITTEL XI

Diagnostisering av infeksjon med AI-virus hos svin og andre pattedyr

1. AI hos svin

AI-virus angriper lett svin, og selv om replikasjonen i de fleste tilfeller er relativt begrenset, er det en mulighet 
for at angrepne svin kan overføre sykdommen til fjørfe og andre mottakelige dyr. Hittil finnes det ingen konkrete 
eksempler fra felten på at angrepne svin overfører AI-virus av undertypene H5 og H7.

Erfaringer fra utbruddet i Nederland i 2003 viste at H7N7-angrepne svin ikke viste kliniske tegn som kunne 
tilskrives H7N7-infeksjon. Dessuten har det hittil tilsynelatende ikke blitt meldt om syke svin ved H5N1-utbruddet 
i Asia eller andre steder.
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Man kan derfor ikke stole på kliniske tegn som indikasjon på om svin er angrepet, selv om kliniske symptomer 
på grunn av infeksjon hos svin med andre influensavirus av aviær opprinnelse, kan oppstå når et virus har 
tilpasset seg verten. Diagnostiseringen av AI-virusinfeksjoner hos svin er i store trekk lik diagnostiseringen hos 
fuglearter, idet det brukes virusisolering, molekylærmetoder og påvisning av særlige antistoffer ved hjelp av 
hemagglutinasjonshemmingsprøver. Det er imidlertid visse forskjeller, og ingen av undersøkelsene er fullstendig 
validert for bruk på svin for å bekrefte infeksjon med AI-virus.

2. Prøver til virusisolering

AI-virusinfeksjoner hos svin er vanligvis begrenset til luftveiene, og prøvene må være vevsprøver fra luftveiene og 
eventuelt svaberprøver fra svelg eller nesehule, helst tatt av svin som viser tegn på sykdommen. Disse prøvene og 
svaberprøvene kan behandles med sikte på virusisolering eller molekylærpåvisning av virus, ved å bruke de samme 
metodene som er beskrevet ovenfor for prøver fra fugler. Når det brukes PCR-metoder, skal man imidlertid sørge 
for riktig kontroll, for å sikre at amplifikasjonen ikke hemmes av stoffer i prøvene fra svin.

3. Inokulering og ruging av egg

For å isolere influensavirus fra pattedyr i ni til elleve dager gamle embryonerte hønseegg, er det vanlig praksis 
å inokulere hvert egg via allantoishulen til amnionhulen. Ved undersøkelse av svin som har vært i kontakt med 
AI-virus, når viruset har hatt liten mulighet til å tilpasse seg, er imidlertid inokulering i allantoishulen sannsynligvis 
tilstrekkelig.

På samme måte anbefales vanligvis 35 oC som rugetemperatur ved isolering av influensa A-virus fra pattedyr, men 
når det dreier seg om virus som i liten grad har tilpasset seg svin, er 37 oC ikke skadelig for virusisoleringen.

4. Undersøkelse for påvisning av særlige antistoffer i HI-prøver

Virusisolering eller molekylær påvisning er sannsynligvis de mest følsomme metodene for å fastslå AI-virusinfeksjon 
hos svin. Det er imidlertid påvist serologiske reaksjoner hos svin uten at virus er isolert eller påvist. HI-prøver 
der det brukes svineserum, krever visse endringer i forhold til den prøven som brukes til fugleserum, nevnt i 
kapittel VIII.

Svineserum er allment kjent for sine egenskaper til ikke-spesifikk hemming ved HI-prøver, og derfor skal hver 
serumprøve behandles med et reseptorødeleggende enzym (RDE) for å hindre at dette skjer. Følgende metode skal 
brukes:

a) Til 100 μl svineantiserum tilsettes 400 μl RDE (forhåndsbestemt arbeidsfortynning), og dette blandes 
grundig.

b) Inkuber ved 37 oC i én time.

c) Inkuber deretter i 30 minutter ved 56 oC.

d) Avkjøl prøvene ved 4 oC i minst 15 minutter.

e) Tilsett 10 μl av 30 % (pakket celle v/v) røde blodlegemer fra kylling og bland grundig.

f) Inkuber ved 4 °C over natten. Dersom det er av avgjørende betydning å bruke prøvene samme dag, kan det 
alternativt inkuberes ved 37 oC i én time og sentrifugeres ved 300 x g i fem minutter.

Det behandlede serumet brukes deretter ved HI-prøver som beskrevet for fugleserum i nr. [..]; den første 
fortynningen er 1:10. Et sett med svineserum med kjent seronegativ status med hensyn til AI, skal benyttes til å 
vurdere HI-prøvens spesifisitet for den virusstammen som skal brukes (se bruk av virusstammer fra utbruddet for 
serologisk undersøkelse; kapittel VIII). Ved utbruddet i Nederland i 2003, ble det påvist opptil 2,6 % ikke-spesifikke 
reaksjoner ved den HI-prøven der det ble brukt svineserum som var samlet inn uavhengig av utbruddet.

5. Prøvetaking på svin

Særlig på driftsenheter der det holdes både svin og fjørfe, enten blandet eller i atskilte hus, er det risiko for at svin 
blir angrepet av AI direkte eller indirekte ved kontakt med fjørfe eller fjørfeprodukter. For å utelukke slik infeksjon, 
skal det tas svaberprøver fra nesehule/svelg og blodprøver etter framgangsmåten beskrevet i nr. 8.21 i kapittel IV. 
Prøvene skal tas av svin som viser kliniske tegn på sykdommen. Når de ikke viser kliniske tegn, kan det imidlertid 
tas prøver tilfeldig i alle deler av huset. Dersom laboratoriet har mulighet for det, skal svaberprøver undersøkes 
ved hurtige molekylære undersøkelser og/eller virusisolering. RT-PCR skal være validert riktig og ha en følsomhet 
som minst tilsvarer virusisolering i egg for influensa A-virus.
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To til fire uker etter avlivingen av det AI-angrepne fjørfeet, skal det tas minst 60 blodprøver fra svin på en slik måte 
at minst noen prøver tas fra grupper av svin som er i direkte kontakt med hverandre. Prøvene skal undersøkes ved 
HI-prøve med bruk av virus fra utbruddet hos fjørfe. Prøvene fra både akutt- og rekonvalesensfasen skal undersøkes 
samtidig. Positive prøver kan bekreftes ved bruk av virusnøytralisasjons- og/eller Western blot-analyse.

Dersom noen av disse prøvene er positive, skal det foretas en epidemiologisk undersøkelse i alle driftsenheter for 
svin i vernesonen, uavhengig av om det dreier seg om blandede besetninger eller ikke.

6. AI-virus hos andre pattedyr enn svin

Det skal foretas undersøkelser av andre pattedyr enn svin som er mottakelige for AI, herunder katter. Med særlig 
henvisning til HPAI H5N1, skal følgende utføres når det gjelder undersøkelse av katter:

Store patologiske lesjoner i tilknytning til virusreplikasjon er konsentrert på lunger og lever, og derfor skal prøver 
for virologisk undersøkelse helst tas fra disse organene på døde dyr. Hos levende dyr er det best å ta svaberprøver 
fra luftrør/svelg for å påvise virus. I tillegg kan det tas fekale svaberprøver separat.

Blodprøver som skal undersøkes ved HI-prøver, må varmebehandles ved 56 oC i 30 minutter, og RDE-behandling 
kan sløyfes.

KAPITTEL XII

Minstekrav til sikkerhet ved transport av prøver

1. Transport av prøver der man vet eller har mistanke om at det finnes sykdomsframkallende stoffer, er underlagt 
strenge nasjonale og internasjonale regler som må følges til enhver tid. Virusisolater er ikke klassifisert som 
diagnoseprøver, men skal emballeres i samsvar med internasjonale standarder.

 Anvisningene som er fastsatt i dette kapittel, gjelder for lufttransport, men lignende emballasje skal også brukes 
når prøvene transporteres på land eller til sjøs.

2. Emballering av diagnoseprøver for transport

 Diagnoseprøver som transporteres i samsvar med IATA-reglene, har identifikasjonsnummer UN 2814, 2900 eller 
3373, avhengig av hva som er relevant.

 Det er avsenderen, og ikke transportforetaket, som er ansvarlig for forsendelsen til pakken når fram til 
mottakeren.

3. Primæremballasje

a) Primærbeholdere skal være vanntette, for eksempel skal skrukorker være forseglet med parafilm eller tape, 
eller det skal brukes lignende beskyttelse.

b) Dersom det er flere primærbeholdere, skal de pakkes hver for seg for å hindre at de går i stykker.

c) Når det skal bestemmes hvor mange diagnoseprøver som skal sendes, skal det tas hensyn til virusets 
transportmedium.

d) En primærbeholder skal ikke inneholde mer enn 500 ml eller 500 g.

Primærbeholderen skal ikke inneholde noe annet enn diagnoseprøven.

4. Sekundæremballasje

a) Det må brukes nok absorberende materiale i sekundærbeholderen til å kunne absorbere hele innholdet av alle 
primærbeholderne dersom det skulle oppstå lekkasje eller skade.

b) Sekundæremballasjen skal oppfylle IATAs emballasjekrav til diagnoseprøver, herunder fallprøven på 1,2 
meter. Siden kravene til emballasje for smittefarlige stoffer er strengere enn kravene til emballasje for 
diagnoseprøver (IATAs emballeringsforskrift 602), kan disse brukes.
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c) Emballasje for smittefarlige stoffer skal være utstyrt med påkrevd merking på emballasjen (med «UN» i en 
sirkel), for eksempel:

«UN 4G/CLASS 6.2/99/GB/2450»

d) Sekundæremballasje skal være vanntett. Emballeringsanvisningene fra emballasjeprodusenten eller annen 
godkjent part, som følger med sekundæremballasjen, skal følges.

e) Sekundæremballasjens minste ytre mål skal være minst 100 mm.

f) Sekundæremballasjen skal være stor nok til å romme forsendelsesdokumenter, for eksempel et luftfraktbrev.

5. Ytre emballasje

a) Den ytre emballasjen skal ikke inneholde mer enn 4 l eller 4 kg.

b) Ved behov skal tørris eller is plasseres utenfor sekundæremballasjen. Dersom tørris brukes, skal emballasjen 
være slik at den slipper ut karbondioksid og at det ikke bygger seg opp et trykk som kan få emballasjen til å 
sprekke. Dersom det brukes is, skal emballasjen være tett.

Hver emballasje og luftfraktbrevet skal være påført følgende tekst:

«UN 3373 DIAGNOSTIC SPECIMEN 
PACKED IN COMPLIANCE WITH 
IATA PACKING INSTRUCTION 650»

c) En spesifisert liste over innholdet skal være vedlagt mellom sekundæremballasjen og den ytre emballasjen.

d) Den ytre emballasjen skal være plassert i en forseglet plastpose som beskyttelse mot fuktighet.

e) Transportdokumentet «Shipper’s Declaration for Dangerous Goods» er ikke påkrevd.

KAPITTEL XIII

Forsendelse av virus og prøver til Fellesskapets referanselaboratorium

1. Prøvene som skal sendes til Fellesskapets referanselaboratorium, skal være i samsvar med anbefalingene for 
transport av farlige sykdomsframkallende stoffer i Fellesskapet, samt gjeldende lover og forskrifter i Det forente 
kongerike.

Anvisningene som er fastsatt i dette kapittel, skal følges.

2. Forsendelse av virus eller annet materiale til Fellesskapets referanselaboratorium

a) Alt materiale skal emballeres i samsvar med anvisningene fastsatt i dette kapittel.

b) Den ytre emballasjen skal være merket slik:

«ANIMAL PATHOGEN — PACKAGE ONLY TO BE OPENED AT THE AVIAN VIROLOGY 
SECTION, VLA, WEYBRIDGE. IMPORTATION AUTHORISED BY LICENCE NUMBER ....*...... 
ISSUED UNDER THE IMPORTATION OF ANIMAL PATHOGENS ORDER.»

c) Ett av følgende lisensnumre skal settes inn:

i)  for AI-virus: «AHZ/2232/2002/5*»

ii)  for vev og annet materiale: «AHZ/2074C/2004/3*»

Siden disse lisensnumrene endres fra tid til annen, må laboratorier som sender prøver, sikre at de bruker de 
gjeldende lisensnumrene før de sender pakkene.
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d) Pakken skal adresseres til:

Avian Virology 
VLA Weybridge, 
New Haw, Addlestone, 
Surrey KT15 3NB 
Det forente kongerike

e) Med pakken sendes det et følgebrev som skal inneholde så mange bakgrunnsopplysninger om isolatene 
som mulig, for eksempel art og alder, område/stat der isolering har funnet sted og eventuelle kliniske 
sykdomsforhold.

f) Pakkene skal sendes som luftpost eller luftfrakt.

Dersom pakkene sendes som luftfrakt, skal luftfraktbrevets nummer oppgis til Fellesskapets referanselaboratorium 
på telefaks, telefon eller e-post før materialet ankommer.

Pakker som sendes som luftfrakt, skal være tydelig merket slik:

«CARE OF TRANSGLOBAL» for å sikre rask behandling i lufthavnen.

Kontaktpersoner på Fellesskapets referanselaboratorium

Ian H. Brown, direktør for referanselaboratoriet 
Direkte telefonnr. 00441932357339 
Direkte faksnr. 00441932357239 
E-post: i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk

Ruth Manvell, leder av referanselaboratoriet 
Direkte telefonnr. 00441932357736 eller 00441932357708 
Direkte faksnr. 00441932357856 
E-post: r.manvell@vla.defra.gsi.gov.uk

KAPITTEL XIV

Minstekrav til sikkerhet for et diagnoselaboratorium for AI

1. Sikkerhetskravene i diagnoselaboratorier som arbeider med AI-virus, skal omfatte både inneslutning av virus 
som en trussel for dyrehelsen, og beskyttelse av dem som arbeider på laboratoriet (og mennesker utenfor) mot 
eventuelle zoonotiske risikoer.

I Fellesskapet er det i flere direktiver fastsatt minstekrav til sikkerhet for laboratorier. I tillegg er det beskrevet og 
fastsatt driftsmessige aspekter i underliggende europeiske standarder (EN). Når det gjelder driften av laboratorier 
for diagnostiske formål, finnes det supplerende forskrifter (EN), for eksempel god laboratoriepraksis.

2. Fellesskapsdirektiver om laboratorier

Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og 
helse på arbeidsplassen (EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1).

Rådsdirektiv 90/679/EØF av 26. november 1990 om vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for 
biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 
(EFT L 374 av 31.12.1990, s. 1).

Dersom det foretas diagnostisering ved hjelp av PCR og kloning av PCR-produkter i et bakterieplasmid med sikte 
på formering, for eksempel for DNA-sekvensering, får følgende direktiv og europeiske standarder (EN) anvendelse 
i tillegg til de to nevnte direktivene:

Rådsdirektiv 90/219/EØF av 23. april 1990 om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer (EFT 
L 117 av 8.5.1990, s. 1).

3. I tillegg til fellesskapsdirektivene, skal det tas hensyn til følgende europeiske standarder (EN):

EN 12128 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Inneslutningsnivåer for mikrobiologiske 
laboratorier, risikoområder, lokaliteter og fysiske sikkerhetskrav
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EN 12738 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Retningslinjer for inneslutning av 
forsøksdyr inokulert med mikroorganismer

EN 12740 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Retningslinjer for håndtering, 
inaktivering og prøving av avfall

EN 12741 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Retningslinjer for bioteknologisk 
laboratorievirksomhet

Når det gjelder drift/ledelse av et laboratorium, gjelder følgende:

4. Krav til laboratorier (inneslutningsnivå 1-4)

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 18. september 2000 om vern av arbeidstakere 
mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 262 av 17.10.2000, s. 21), direktiv 90/219/EØF og de europeiske standardene 
EN 12128; EN 12740 og EN 12741.

Inneslutningstiltak
Inneslutningsnivå

1 2 3 4

Laboratorieområde: isolering nei ja ja ja

Laboratorier skilt med dører nei ja ja ja

Krav om et observasjonsvindu eller 
tilsvarende slik at de som er i lokalet, 
skal kunne ses

valgfritt valgfritt valgfritt ja

Personalet skal ha mulighet til å vaske 
hender

ja ja ja ja

Det skal være mulighet til desinfisering 
(hender)

valgfritt ja ja ja

Begrenset adgang nei ja ja ja

Særlige tiltak for å begrense spredning 
av aerosol

nei ja

redusere mest 
mulig

ja

forhindre

ja

forhindre

Biologisk faremerke på døren nei ja ja ja

Dusj nei nei valgfritt ja

Øyeskylling ja ja ja ja

Laboratorium: skal kunne forsegles for 
å muliggjøre utgassing

nei nei ja ja

Overflatene skal være bestandige 
mot vann, syrer, alkaliske stoffer, 
løsemidler, desinfeksjonsmidler og 
dekontaminerings midler og skal være 
lette å rengjøre

Ja (arbeids-
benk)

Ja 
(arbeidsbenk)

Ja 
(arbeidsbenk, 

gulv)

Ja 
(arbeidsbenk, 

gulv)

Inngang til laboratorium via luftsluse nei nei valgfritt ja

Undertrykk i forhold til trykket i de 
umiddelbare omgivelsene

nei nei valgfritt ja

Avtrekk og inntak av luft fra laboratoriet 
skal HEPA-filtreres

nei nei ja 
(avtrekksluft)

ja

Autoklav på stedet i bygningen i laboratorie-
området

i laboratoriet, 
gjennomgang
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Inneslutningstiltak
Inneslutningsnivå

1 2 3 4

Vernetøy Egnet vernetøy Egnet vernetøy Egnet vernetøy 
(valgfritt 
fottøy)

Fullstendig 
klesskift

Hansker nei valgfritt ja ja

Effektiv kontroll med smittebærere 
(f.eks. gnagere og insekter)

valgfritt ja ja ja

Sikker oppbevaring av biologisk agens ja ja ja ja

Laboratoriet skal ha sitt eget utstyr nei nei Anbefales ja

Det finnes ytterligere europeiske standarder som omhandler ledelse og organisering av laboratorier.

Det er også andre nasjonale og internasjonale bestemmelser og anbefalinger som skal følges. WHO har lagt ut sin 
«Laboratory Biosafety Manual 3rd Edition» på sitt nettsted:

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/

5. Inneslutning med hensyn til dyrehelse

Veterinærmyndighetene i medlemsstatene skal fastsette regler for inneslutning av AI-virus, særlig HPAI, men 
herunder også alle AI-virus av undertypene H5 og H7. Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) gir noen retningslinjer 
i kapittel 1.4.5 av Terrestrial Animal Health Code 2005, og HPNAI anses som et sykdomsframkallende stoff i OIEs 
inneslutningsgruppe 4.

Veterinærmyndighetene i medlemsstatene skal fastsette reglene for håndtering av AI-virus.

Minstekravene til sikkerhet som Fellesskapets referanselaboratorium bruker, som er de nasjonale reglene for Det 
forente kongerike, finnes på følgende nettsted:

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm

6. Inneslutning med hensyn til menneskers helse

Laboratorier som arbeider med AI-virus, skal til enhver tid være oppmerksom på at disse virusene i det minste 
er mulige sykdomsframkallende stoffer for mennesker, og skal lede laboratoriets drift på en slik måte at de som 
arbeider i laboratoriet, ikke blir angrepet, og at virus ikke spres til mennesker utenfor laboratoriet.

Retningslinjer for håndtering av prøver som mistenkes å inneholde AI A-virus, ligger på nettstedet til Verdens 
helseorganisasjon (WHO):

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/handlingspecimens/en/

_______________________


