Заједничка изјава ОИЕ / ВВА у вези пандемије COVID-19
У оквиру пандемиje COVID-19, Светска организација за здравље животиња (ОИЕ) и
Светска ветеринарска асоцијација (ВВА) заједно скрећу пажњу на улогу и одговорности
ветеринарске професије за јавно здравље. Они истичу специфичне ветеринарске
активности које су кључне за осигуравање континуитета у безбедности хране, превенцији
болести и управљању ванредним ситуацијама.
Да би се ефикасно суочиле са изазовима које представља пандемија COVID-19, многе
владе широм света предузеле су рестриктивне мере за затварање небитних предузећа. Ове
одлуке постављају питања у вези са потенцијалним адаптацијама које ветеринарска струка
треба да спроведе. У том контексту, Светска организација за здравље животиња (ОИЕ) и
Светска ветеринарска асоцијација (ВВА) заговарају да се специфичне активности
ветеринарске службе сматрају кључним бизнисом.
Одржавање активности које су кључне за јавно здравље.
Ветеринари су саставни део глобалне здравствене заједнице. Поред активности везаних за
здравље и добробит животиња, оне имају кључну улогу у превенцији и управљању
болестима, укључујући оне које се преносе на људе и у осигуравању сигурности хране за
становништво.
У тренутној ситуацији, од пресудног је значаја да, поред бројних својих активности, могу
издржати оне које су неопходне да би се осигурало да:






националне и регионалне ветеринарске регулаторне и инспекцијске службе могу
надгледати интегритет јавног здравља
само здраве животиње и њихови нус-производи улазе у снабдевање храном како би
се гарантовала безбедност хране за становништво,
могу се решити ванредне ситуације,
задржавају се превентивне мере, попут вакцинације против болести са значајним
јавним здравственим или економским утицајем.
настављају се приоритетне истраживачке активности.

Подршка ветеринарским активностима у тренутном контексту
Током обављања свог рада, ветеринари су одговорни за очување здравља, здравља оних са
којима раде и здравља својих клијената. Стога морају осигурати да се примене
одговарајући нивои биолошке сигурности, да се њихово особље заштити потребном
опремом и да власници животиња буду обавештени о предузетим мерама
предострожности. Одговорност сваког појединца је да осигура да се поштују одговарајућа
понашања у оквиру ових активности, да се избегне даље ширење COVID-19.

