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(Вашингтон, 5 Април 2020) – Национална ветеринарска лабораторија при Министарству 

пољопривреде Сједињених Америчких Држава (USDA) је потврдила присуство вируса 

SARS-CoV-2 (вирус који изазива болест Ковид-19 код људи) код једног тигра у зоолошком 

врту у Њујорку. Ово је први случај да један тигар буде заражен вирусом који изазива болест 

Ковид-19. Узорци су узети од овог тигра и тестирани након што су код неколико лавова и 

тигрова у наведеном зоолошком врту уочени симптоми респираторне болести.  

 

Службеници сектора јавног здравља верују да су се те велике мачке разболеле након што 

су биле у контакту са радником зоолошког врта који је позитиван на присуство вируса. 

Зоолошки врт је затворен за јавност од средине марта, а први тигар је почео да показује 

знакове болести 27. марта. Очекује се да ће се све ове велике мачке опоравити. Нема доказа 

да и друге животиње у осталим деловима зоолошког врта показују симптоме ове болести. 

 

Министарство пољопривреде и Центар за контролу и превенцију болести (CDC) прате ову 

ситуацију и пружају подршку државним и локалним здравственим центрима и државним 

службеницима за заштиту здравља животиња. Државни службеници за заштиту здравља 

животиња и јавног здравља ће преузети главну улогу у доношењу одлука о томе да ли 

животиње, било у овом зоолошком врту или у другим подручјима, треба тестирати на вирус 

SARS-CoV-2. USDA ће обавестити Светску организацију за заштиту здравља животиња 

(OIE) о овом открићу.  

 

Свака особа оболела од Ковида-19 треба да ограничи контакт са животињама, укључујући 

кућне љубимце, као део опсежних мера опреза током своје болести, баш као што би то 

чинила и са другим људима. Иако није било извештаја да су кућни љубимци оболели од 

Ковида-19 у Сједињеним Државама, и даље се препоручује особама оболелим од овог 

вируса да ограниче контакт са животињама док се не сазна више о овом вирусу. Уколико се 

болесна особа брине о свом кућном љубимцу или је у контакту са животињама, треба 

обавезно да опере руке пре и после интеракције.  

 



 

 

Питања и одговори: 

Да ли људи могу пренети овај вирус животињама, и ако могу, које животиње су под 

ризиком? 

Ово је први случај такве врсте. Још увек учимо о овом новом корона вирусу и како се он 

шири. Овај случај сугерише да је радник зоолошког врта пренео вирус тигру. Потребне су 

додатне студије да би се разумело да ли и како Ковид-19 може да утиче на различите 

животиње. Државни службеници за заштиту здравља животиња и јавног здравља наставиће 

да блиско сарађују са USDA и CDC како би испратили ову ситуацију и спровели додатна 

испитивања ако за тим буде потребе. 

Више животиња је показивало симптоме, зашто је само овај тигар тестиран? 

Само је један тигар тестиран јер је за прикупљање дијагностичких узорака код великих 

мачака потребна примена опште анестезије. Пошто су сви тигрови и лавови испољавали 

сличне респираторне симптоме, дежурни ветеринар је сматрао да је у најбољем интересу 

животиња да ограничи потенцијалне ризике опште анестезије на једног тигра за потребе 

дијагностике. 

Ако животиње могу да оболе од овог вируса, да ли могу да повратно заразе људе? 

У овом тренутку, нема доказа који би сугерисали да било која животиња, укључујући кућне 

љубимце или стоку, може пренети инфекцију Ковида-19 на људе. 

Да ли ће овај налаз подстаћи додатна тестирања животиња? 

Не. Ово је ванредна ситуација, међутим, тренутно се не препоручује рутинско тестирање 

зоолошког врта или појединачних животиња. Службеници за заштиту животиња и јавног 

здравља могу одлучити да тестирају одређене животиње које показују знакове болести и за 

које се зна да су биле изложене вирусу. Више о начину доношења ових одлука можете наћи 

на интернет страници: https://www.aphis.usda.gov/animal_health/one_health/downloads/faq-

public-on-companion-animal-testing.pdf    

Да ли је потребно тестирати сваку животињу која показује знакове респираторне 

болести? 

USDA и CDC не препоручују рутинско тестирање животиња на овај вирус. Будући да се 

ситуација непрестано развија, службеници за заштиту здравља животиња и јавног здравља 

могу одлучити да тестирају одређене животиње из много пажње. Одлука о тестирању биће 

донета у консултацији између локалних, државних или савезних службеника за заштиту 

здравља животиња и јавног здравља. 



Да ли треба да избегавам контакт са кућним љубимцима или другим животињама ако 

сам позитиван на корона вирус (Ковид-19)? 

Требало би да ограничите контакт са кућним љубимцима и другим животињама, ако сте и 

док сте позитивни на Ковид-19, баш као што бисте то радили и са другим људима. Иако 

није било извештаја да су кућни љубимци оболели од овог корона вируса у Сједињеним 

Државама, и даље се препоручује особама позитивним на Ковид-19 да ограниче контакт са 

животињама док се не сазна више о овом вирусу. Кад је то могуће, нека други чланови 

домаћинства брину о вашим животињама док сте болесни. Ако сте позитивни на Ковид-19, 

избегавајте контакт са кућним љубимцем, укључујући мажење, грљење, љубљење или 

лизање и дељење хране. Ако морате да се бринете за свог кућног љубимца или да будете 

близу животиња док сте болесни, перите руке пре и после интеракције са кућним 

љубимцима. Више информација о томе како заштитити људе и животиње можете наћи на 

интернет страни:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html. 

 

Шта да радим ако мислим да моја животиња/љубимац има корона вирус? 

Уколико имате било каквих питања о здрављу ваше животиње, позовите ветеринарску 

амбуланту/клинику. Власник треба да позове клинику и најави или закаже свој долазак да 

би ветеринарска амбуланта или клиника могла да изврши неопходне припреме за преглед. 

Обавезно обавестите свог ветеринара да ли је ваша животиња била у контакту са особом 

позитивном на Ковид-19 и да ли ваша животиња показује било какве знакове болести. 

Уколико ветеринари верују да животињу треба тестирати, обавестиће државне службенике 

за здравље животиња који ће у сарадњи са органима за заштиту здравља животиња и јавног 

здравља одлучити да ли треба прикупити узорке за тестирање.  

Да ли ово може утицати на тигрове или друге животиње у другим зоолошким 

вртовима широм Сједињених Држава? 

Нема доказа да овај вирус утиче на животиње ни у једном другом објекту у Сједињеним 

Државама. Међутим, свака особа позитивна на Ковид-19 треба да током своје болести 

ограничи контакт са животињама, укључујући кућне љубимце, баш као што би то чинио и 

са другим људима. Иако није било извештаја да су кућни љубимци оболели од Ковида-19 у 

Сједињеним Државама, и даље се препоручује особама позитивним на Ковид-19 да 

ограниче контакт са животињама док се не сазна више о овом вирусу. Уколико болесна 

особа мора бринути о кућном љубимцу или бити у близини животиња, треба да опере руке 

пре и после интеракције. 

 

 


