CONDICIONS SANITÀRIES VETERINARIES PER EL RETORN A LA
COMPETICIÓ A PARTIR DEL 12 d’ABRIL EN COMPETICIÓ TERRITORIAL
(d’Aplicació fins 1 de juny 2021)

CONDICIONS PELS GENETS I AMAZONES PARTICIPANTS
1. En el moment de l’arribada al recinte de competició serà obligatori presentar un
certificat d’autoresponsabilitat on hi consti que en els últims 10 dies:
•
•
•
•

El cavall no ha presentat febre.
No ha presentat cap símptoma relacionat amb la Rinoneumonitis
No ha estat en contacte amb altres cavalls procedents de zones declarades amb
Rinoneumonitis ni sospitoses.
I que no ha estat en contacte amb altres cavalls amb símptomes.

2. S’haurà d’enviar 48h abans del començament del esdeveniment la copia del llibre on hi
constin per la seva comprovació les vacunes obligatòries contra influença equina.
3. Es recomana acudir als esdeveniments amb els cavalls vacunats contra el EHV.
4. Es recorda la obligació del compliment de totes les normes de bioseguretat vigents
relacionades amb el brot de EHV a Catalunya
5. Es recorda la obligació d’accedir al recinte de competició amb el vehicle de transport
prèviament desinfectat.
6. Es recorda la importància d'evitar el contacte entre cavalls de diferents procedències,
minimitzar el contacte personal amb altres cavalls, els seus equips i altres persones no
pertanyents a la quadra i implementar mesures de bioseguretat en el contacte (neteja
de mans, ús individual de equips / cavall, estris de neteja, evitar contactes entre mossos
i / o personal auxiliar, etc.)
7. Serà obligatòria la comunicació, per part de la persona responsable del cavall, de
qualsevol signe clínic de malaltia, febre, etc al veterinari de tractament i aquest al
veterinari del Concurs o delegat / president veterinari.
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8. La participació en la competició suposarà l'acceptació expressa per part dels esportistes
dels plans de contingència del Comitè Organitzador i de l'autoritat sanitària.

9. S'haurà de sol·licitar autorització al veterinari de tractament i / o a el veterinari de el
Concurs o delegat / president veterinari, per a la sortida de cavalls del recinte del
concurs (bé durant la competició, bé després de la finalització de la mateixa), acceptant
la realització, si és el cas, d'un examen clínic veterinari individual previ a la seva sortida,
amb control de temperatura inclòs

CONDICIONS PER ELS COMITÈS ORGANITZADORS
1. Delimitació d'una àrea o espai per desembarcament i inspecció dels cavalls on es
realitzarà examen veterinari, que sempre haurà d’incloure la presa de temperatura a
l'arribada dels mateixos i es procedirà a la recollida de passaports i documentació
annexa.
2. Es realitzarà el control esmentat en el punt anterior cada cop que arribi un transport
nou al recinte de competició, no poden accedir al mateix fins que s’hagin dut a terme
tots els controls. En les competicions celebrades en mes dies, es seguirà el protocol
establert per la RFHE.
3. S’haurà de disposar d’una zona d’aïllament per animals que puguin presentar
símptomes relacionats amb la Rinoneumonitis.
4. Quan els cavalls estiguin estabulats, es mirarà de tenir grups de 15-20 cavalls amb
l’objectiu de crear bombolles entre ells. Entre aquestes bombolles les parets dels
estables hauran d’estar aïllades per tal de poder tenir grups diferenciats. Els estables
hauran d’estar ben ventilats.
5. Elaboració prèvia d'un Pla de Contingència en col·laboració amb el veterinari del concurs
i / o delegat / president veterinari o el veterinari de l’explotació.
6. Disposició d'un nombre de veterinaris i comissaris adequat al nombre de cavalls
participants.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE BIOSEGURETAT EN COMPETICIÓ TERRITORIAL
1. Seran els responsables del compliment i seguiment d'aquest protocol en coordinació: el
CO, el veterinari de l'explotació, el delegat veterinari i / o president de la comissió
veterinària i el president del Jurat.
2. L'examen a l'arribada i sortida dels cavalls serà realitzat pel/s veterinari / s de la prova
que podran ser: veterinaris de tractament, veterinari delegat i / o president de la
comissió veterinària, veterinaris de línia i / o altres veterinaris contractats pel Comitè
Organitzador sota supervisió del Veterinari delegat i / o president.
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3. Protocol d’examen a l’arribada:
NOTA: El veterinari responsable disposarà d'equips d'un sol ús i EPIS per l'examen entre
grups de cavalls (mateix vehicle de transport), procedint a la neteja i desinfecció dels
estris de treball entre grups de cavalls (termòmetre, fonendoscopi, etc)
•

•
•

Disposarà d’un llistat on hi consti la prèvia comprovació de les vacunes
obligatòries per cada cavall per tal de facilitar el procés d’arribada. (Es recorda
que els cavalls sense adequada pauta de vacunació no podran accedir a recinte
de quadres ni tampoc ho faran aquells cavalls que presentin una vacunació
inferior als 7 dies previs d'arribada al concurs)
Recollida del Certificat d’autoresponsabilitat obligatori que validi l'estat físic
dels animals.
Examen clínic dels cavalls:
✓ Presa de temperatura i, si el veterinari ho creu convenient, freqüència
cardíaca, freqüència respiratòria i registre de qualsevol incidència (tos,
infartació ganglionar, etc.).
✓ Si la temperatura del cavall és superior a 38,5ºC no es permetrà l'accés
del cavall al recinte de quadres.
✓ Tenint en compte que una temperatura alta és compatible amb les
circumstàncies de el viatge, se sotmetrà al cavall a una segona presa de
temperatura després de 20 minuts de repòs.
✓ Si aquesta segona presa de temperatura és inferior a 38,5ºC es
permetrà l'accés de l'animal al recinte de quadres.
✓ En cas contrari, s'ha de denegar l'entrada de l'animal al recinte, així com
a la resta de cavalls que l'acompanyen en el vehicle de transport.

FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA
Rbla. Guipuscoa 23-25, 4º E
08018 Barcelona / 93.303.01.60
federacio@fchipica.cat

