Bericht van FAVV d.d. 18/03/2020:
Covid-19 – Maatregelen in België en activiteiten van de erkende dierenartsen
Gewaardeerde collega’s,
Naar aanleiding van de situatie en de beperkingsmaatregelen m.b.t. Covid-19 die in België van
toepassing zijn, en in het bijzonder sinds de Regering op de avond van 17 maart de beslissing heeft
genomen om over te gaan tot inperkingsmaatregelen voor de bevolking, dringen er zich terechte
vragen op wat betreft de uitvoering van de officiële opdrachten van de erkende dierenartsen. Het
gaat dan in het bijzonder om de opdrachten die dienen te worden uitgevoerd bij de veehouders
waarmee de erkende dierenartsen contracten voor epidemiologisch toezicht en/of
bedrijfsbegeleiding hebben.
In overleg met de andere betrokken actoren (andere autoriteiten en ARSIA/DGZ in het bijzonder), zal
het FAVV u zeer binnenkort op de hoogte brengen welke te presteren opdrachten de erkende
dierenartsen al dan niet moeten blijven uitvoeren, alsook volgens welke prioriteit dit dient te
gebeuren. Dit met het oog op vrijwaren van de veiligheid van de voedselketen en de gezondheid van
de dieren/beslagen.
De betrokken sectoren worden immers als cruciaal beschouwd en de daarmee samenhangende
diensten worden door de Regering, in het algemeen, als essentieel beschouwd en worden daarom
niet rechtstreeks door de inperkingsmaatregelen getroffen. Natuurlijk moet er wel rekening worden
gehouden met de situatie, met bepaalde voorzorgsmaatregelen, prioriteiten, logistieke
omstandigheden (beschikbaarheid van mensen en middelen bij de dierenartsen en in de laboratoria),
enz., waarbij een goed evenwicht moet worden gevonden.
In functie van deze elementen zal er een beslissing worden genomen over praktische instructies die
zo snel mogelijk aan u zullen worden gecommuniceerd.
De correcte en doeltreffende uitvoering van het algemene epidemiologisch toezicht blijft nl echter
essentieel en moet al onze acties sturen.
U kan rekenen op onze steun in deze bijzondere tijden.
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