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INSTRUCCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE
SALMONEL∙LA PEL QUE FA AL RD 463/2020 COVID‐19

Donades les implicacions per a la salut pública del Programa de control de salmonel∙la, s’ha
considerat que aquest s’hauria de veure mínimament alterat en el marc de la situació
excepcional de confinament en motiu de l’epidèmia del SARS‐CoV‐2.
Per aquest motiu, es seguiran realitzant tots els autocontrols a les explotacions de gallines
ponedores, pollastres i galls dindi d’engreix que els hi correspongui mostrejar durant aquest
període, d’acord com s’indica al programa de vigilància i control de salmonel∙losi.
En el cas de gallines i galls dindi reproductors els autocontrols en la fase de recria es realitzaran
d’acord amb el programa de control de salmonel∙la i els autocontrols en el període de posta es
podran fer cada mes, en lloc de cada 3 setmanes com diu el Programa de control de
salmonel∙la, excepte si les aus han d'anar a escorxador.
Pel que fa als controls oficials, la freqüència d’aquests és més flexible, per tant, NO s’han de
realitzar en cas que no sigui imprescindible.
Per aquest motiu, només es realitzaran controls oficials en els següents supòsits:


Gallines ponedores:
o

En cas de detecció d’un serotip de salmonel∙la objecte de control dins del marc
del Pla Nacional de Control de Salmonel∙la en un autocontrol (S. Enteritidis o S.
Typhimurium):




o

o

Es realitzarà control de la resta de lots de l’explotació si es requereix
i/o
Realització del control confirmatori, quan l’autoritat competent ho
consideri.
Si no és requereix la realització de controls a l'explotació positiva
(només disposa d’un lot de gallines ponedores i/o la resta de naus
estan buides), el procés de notificació i comunicació de la prohibició
de consum en fresc dels ous, es farà via correu electrònic.

En cas de notificació de toxiinfecció alimentaria:
 Es seguirà el mateix procediment habitual: protocol de mostreig de
confirmació.
En el supòsit que es traslladin gallines a escorxador i encara no s’hagi realitzat
el control d’aquest any a l’explotació i no hi hagin més lots per fer‐ho més
endavant.
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Pollastres i galls dindi d’engreix:
o

En cas de detecció d’un serotip de salmonel∙la objecte de control (S. Enteritidis
o S. Typhimurium), NO es realitzarà control oficial a l’explotació. En aquest cas,
el procés de notificació de les actuacions a realitzar davant un resultat positiu
a salmonel∙les d’importància per a la salut pública, es farà via correu electrònic
al titular de l’explotació.

Barcelona, 18 de març de 2020
Servei de Prevenció de Salut Animal
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