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LIITE II 

MÄÄRÄNPÄÄNÄ OLEVIA ASIANMUKAISIA PITOPAIKKOJA KOSKEVAT VÄHIMMÄISEDELLYTYKSET 

1)  Määränpäänä olevaa asianmukaista pitopaikkaa koskevat vaatimukset: 

a)  sillä on järjestelmä, jolla varmistetaan salamantereiden riittävä tarkkailu; 

b)  se on virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin valvonnassa; 

c)  se puhdistetaan ja desinfioidaan toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. 

2)  Asianmukaisen pitopaikan toimija varmistaa, että 

a)  säiliöt, laatikot tai muut salamantereiden kuljetuksessa käytettävät fomiitit puhdistetaan ja desinfioidaan, ellei niitä 
hävitetä Bsalin leviämisen estämiseksi; 

b)  jätemateriaali ja jätevesi kerätään säännöllisesti, varastoidaan ja käsitellään myöhemmin siten, että estetään Bsalin 
leviäminen; 

c)  karanteenissa pidettyjen salamantereiden jäännökset tutkitaan toimivaltaisen viranomaisen osoittamassa 
laboratoriossa; 

d)  salamantereiden tarvittavat testit ja hoidot tehdään virkaeläinlääkäriä tai hyväksyttyä eläinlääkäriä kuullen ja 
tämän valvonnassa. 

3)  Määränpäänä olevan asianmukaisen pitopaikan toimija ilmoittaa virkaeläinlääkärille tai hyväksytylle eläinlääkärille 
salamantereiden taudeista ja kuolemista karanteenin aikana. 

4)  Määränpäänä olevan asianmukaisen pitopaikan toimija pitää kirjaa seuraavista: 

a)  kunkin lähetyserän päivämäärä, saapuvien ja lähtevien salamantereiden lukumäärä ja laji; 

b) jäljennös salamantereiden lähetyksen mukana seuraavista eläinten terveystodistuksista ja yhteisistä eläinlääkin
nällisistä tuloasiakirjoista; 

c)  päivittäiset tauti- ja kuolemantapaukset; 

d)  testien päivämäärät ja tulokset; 

e)  hoitojen tyypit ja päivämäärät ja hoidettujen eläinten lukumäärä.  
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LIITE III 

BSALIN TUTKIMUS-, NÄYTTEENOTTO-, TESTAUS- JA HOITOMENETTELYT 

1)  Karanteenin aikana salamantereihin sovelletaan seuraavia menettelyjä: 

a)  Jos epidemiologisen yksikön koko on vähintään 62 salamanteria, karanteenissa pidettyjen salamantereiden ihosta 
otetut vanupuikkonäytteet on tutkittava virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin valvonnassa 
asianmukaisella diagnostisella testillä viidennen viikon aikana niiden saapumisesta asianmukaiseen pitopaikkaan 
seuraavassa taulukossa esitettyjen otoskokojen mukaisesti, ellei toimija päätä käyttää b alakohdan mukaista 
hoitovaihtoehtoa. 

Taulukko (1): 

Epidemiologisen yksikön koko  62  186  200  250  300  350  400  450 

Otoksen koko  62  96  98  102  106  108  110  111 

(1)  Oletuksena on Bsalin 3 prosentin esiintyvyys epidemiologisessa yksikössä ja pyrkimyksenä on varmistaa sen havaitseminen 
95 prosentin luotettavuusasteella, kun asianmukaisen diagnostisen testin herkkyydeksi on laskettu 80 prosenttia.  

b)  Jos toimija käyttää jotakin 3 kohdassa lueteltua hoitoa, tai kaikissa tapauksissa, joissa epidemiologisen yksikön 
koko on pienempi kuin 62, toimijan on hoidettava kaikkia lähetykseen kuuluvia salamantereita Bsalin osalta 
virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin valvonnassa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla. 

c)  Edellä olevassa b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri voi edellyttää 
epidemiologisen yksikön edustavaa testausta asianmukaisella diagnostisella testillä ennen hoitoa, jotta seurataan, 
esiintyykö Bsalia, tai hoidon jälkeen, jotta todennetaan, ettei Bsalia esiinny. 

d)  Kaikista kuolleista tai kliinisesti sairaista salamantereista ja erityisesti niistä, joilla on ihovaurioita, otetut ihon 
vanupuikkonäytteet on tutkittava virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin valvonnassa asianmukaisella 
diagnostisella testillä, silloin kun niissä näkyy vaurioita tai muita kliinisiä oireita tai kuolinhetkellä sen mukaan, 
kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. 

e)  Kaikille asianmukaisessa pitopaikassa kuolleille salamantereille on tehtävä postmortem-tarkastus virkaeläinlääkärin 
tai hyväksytyn eläinlääkärin valvonnassa erityisesti Bsalin oireiden tarkastamiseksi, jotta voidaan mahdollisuuksien 
mukaan vahvistaa tai sulkea pois Bsal kuolinsyynä. 

2)  Kaikkien otettujen näytteiden testaus ja postmortem-tarkastus karanteenin aikana on tehtävä virkaeläinlääkärin tai 
hyväksytyn eläinlääkärin osoittamissa laboratorioissa. 

3)  Seuraavia hoitoja pidetään tyydyttävinä: 

a)  salamantereiden pitäminen vähintään 25 °C:ssa vähintään 12 päivän ajan; 

b)  salamantereiden pitäminen vähintään 20 °C:ssa vähintään 10 päivän ajan yhdistettynä hoitoon, jossa tehdään 
polymyksiini E -upotus (2 000 IU/ml) 10 minuutin ajan kahdesti päivässä ja annetaan sen jälkeen vorikonatso
lisuihke (12,5 μg/ml); 

c)  mikä tahansa muu hoito, josta saadaan Bsalin hävittämisen kannalta vastaavat tulokset, kuten tieteellisessä 
julkaisussa julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissa on raportoitu.  
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