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 Неколико европских земаља пријавило је случајеве заразе корона вирусом на фармама
визона и наредило убијање тих животиња које се гаје због драгоценог крзна - нерца.

  

Италијанско Министарство здравља најавило је данас (23.11.) мере предострожности за
случај инфекције короном на фармама визона. Министар здравља Роберто Сперанца је
потписао пропис на основу којег је у сваком тренутку могућ престанак рада фарми
визона до фебруара 2021. односно до нове процене епидемиолошке ситуације, како је
министарство саопштило.

  

Сходно томе, у случају сумње на корону, надлежне власти могу да конфискују све на
фарми визона - животиње, возила и комплетну опрему. Животње би биле убијене
дирекно, на лицу места.

  

Иако у Италији, у поређењу са другим европским земљама, има мало фарми нерца, та
земља је одлучила да у потпуности следи „принцип опреза", саопштено је из
министарства.
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Француска и Ирска

  

У Француској је у недељу (22.11) откривен први случај заразе корона вирусом у фарми
визона у централном делу земље, саопштиле су власти.

  

„Наложено је убијање свих 1.000 животиња које су остале на фарми као и уништавање
производа од визона", наводи се у заједничком саопштењу неколико француских
министарстава.

  

Додаје се да је од укупно четири фарме визона у Француској, једна поштеђена од
вируса, док се у осталим спроводе анализе чији ће резултати бити готови наредне
недеље.

  

Ирска влада саопштила је прошле седмице да предвиђа да убије узгајене визоне.

  

Министарство здавља сматра да наставак гајења визона представља ризик појаве
додатних мутација вируса везаних за те животиње, рекао је портпарол министарства
пољопривреде у саопштењу, иако још није забележен ни један случај позитиван на вирус
код визона у Ирској. Према ирским медијима Ирска има три фарме за узгој визона где
има око 100.000 животиња.

  

Визони који се узгајају на фармама, због ширења заразе убијани су и у Холандији
Шпанији, Шведској и Грчкој.

  

Протести у Данској

  

Све је почело у Данска која је (била) највећи извозник нерца, крзна визона, на свету, са
својих 1.100 фарми. Међутим, на фармама нерца откривена су жаришта епидемије
новим мутираним корона вирусом. Према Копенхагену мутација би могла да доведе у
питање ефикасност будуће вакцине против корона вируса за људе.
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Иако су од јуна убијане заражене животиње, избијала су нова жаришта. Због тога је
премијерка Мете Фредериксен 4. новембра наредила уништење свих визона на
фармама - између 15 и 17 милиона јединки. У тој акцији су учествовали полиција и
војска.

  

„Имамо велику одговорност према нашем становништву, али с мутацијом која је сада
нађена, имамо још већу одговорност и према свету", рекла је Фредериксен.

  

Међутим, надлежни одбор Скупштине Данске је накнадно утврдио да је одлука да се
ликвидира свих 17 милиона гајених визона - како оболелих, тако и здравих, неуставна и
незаконита, због чега је министар пољопривреде Могенс Јенсен поднео оставку.

  

Фармери који сматрају да оставка једног министра није довољна на 850 трактора су се
крајем прошле седмице провезли улицама два највећа данска града - Копенхагена и
Архуса, уз поруку да „Нико није изнад Устава" и захтев да се у Данску "Врати
демократија".

  

(Дојче веле)

  

 3 / 3


