HOBUSTE GRIPP
Hobuste gripp on viiruslik respiratoorne haigus, mis on väga nakkav. Levib kiiresti otsese ja kaudse
kontakti teel. Tekitab samuti bakteriaalse põletiku võimaluse. Seda viirushaigust peetakse majanduslikult
kõige olulisemaks. Tunnused on palavik, läbipaistev ninanõre, iseloomulik kuiv köha. Hobuste gripp võib
kulgeda väga kergelt, kuid ka raskemini, surmaga lõpeb siiski haruharva. Antikehad tekitatakse organismi
regulaarse vaktsineerimisega
Eelnevast tulenevalt peavad kõik hobused, kes osalevad võistlustel, olema vaktsineeritud.

HOBUSTE GRIPI VAKTSINEERIMINE
FEI nõue hobuste gripi vastu vaktsineerimiseks on kordusvaktsineerimine 6- kuuliste intervallidega
alates 1. jaanuarist 2005. (vt. Lisa p. 8)
ERL nõue hobuste gripi vastu vaktsineerimiseks on kordusvaktsineerimine 6- kuuliste intervallidega
alates 1. jaanuarist 2015. (vt. Lisa p. 9)

LISAD
1. Esmane (baas) vaktsineerimine vastavalt FEI/ERL nõudele – baasvaktsineerimine tuleb alati teha
vastavalt vaktsiini tootja instruktsioonidele. See nõuab 2 doosi vaktsiini, mis manustatakse vahedega min
21 päeva ja max 92 päeva (1 - 3 kuud).
Eestis saadaolevate vaktsiinide EQUILIS PREQUENZA( TE )ja PROTEQFLU (TE) puhul on soovitav
vaktsineerimiste vahe 1 kuu. Soovitav on esmase vaktsineerimise ajal vaktsiini mitte vahetada
2. Vaktsiini spetsifikatsioon – kõik tunnustatud hobuste gripi vaktsiinid on FEI/ERL poolt
aktsepteeritavad.
3. Vaktsineerimise detailid – vaktsiinid tuleb manustada veterinaari poolt ja kasutatud vaktsiini andmed seerianumber, manustamise kuupäev ja viis tuleb kanda hobuse passi. Andmed peavad olema kinnitatud
veterinaari allkirja ja templiga.
4. Esmane kordusvaktsineerimine vastavalt FEI/ERL nõudele – esimene revaktsineerimine tuleb teha
mitte hiljem kui 7 kuud peale baasvaktsineerimise teist vaktsineerimist. Lühem vahe on lubatud.
Eestis saadaolevate vaktsiinide EQUILIS PREQUENZA( TE) ja PROTEQFLU( TE) puhul on soovitav
vaktsineerimise vahe 5 kuud. Soovitav on esmasel vaktsineeriminsel kasutada sama vaktsiini mis oli
kasutusel baasvaktsineerimisel.
5. Kordusvaktsineerimised vastavalt FEI/ERL nõudele. Võistlustel osalevad hobused
Et vältida hobuste võistlusgraafikute segamist, on lubatud pikendada seda 6- kuulist intervalli max 21
päeva võrra. See jätab 3- nädalase augu selleks, et vaktsineerida hobust 6 kuu tähtaja möödumisel (nt.
hobust vaktsineeriti 18. märtsil, siis järgmine kord tuleb teda vaktsineerida hiljemalt vahemikus 18. sept 9. okt.). Lühem vaktsineerimise vahe on lubatud.

6. Kordusvaktsineerimised vastavalt FEI/ERL nõudele. Hobune ei osale ajutiselt võistlustel.
On lubatud kasutada kuni 12- kuulist intervalli, mida pole lubatud pikendada (nt. hobust vaktsineeriti
18. märtsil, siis järgmine kord tuleb teda vaktsineerida hiljemalt järgmise aasta 17. märtsil). Lühem
vaktsineerimise vahe on lubatud.
7. Vaktsineerimise detailide sissekandmine uutesse passidesse/dublikaatidesse – juhul kui hobuse
vaktsineerimise ajalugu on väga pikk - veterinaar, kes teeb sissekande passi, võib kasutada spetsiaalset
teatist, mis kinnitaks, et vaktsineerimised on läbi viidud vastavalt nõuetele.
„The vaccination history of this horse is correct to date. Last vaccination .....................“ (kirjutada
viimase vaktsineerimise kuupäev). Soovitv on ka Eesti passides kasutada ingliskeelset teksti.
Teatis peab olema kinnitatud kuupäeva, veterinaari allkirja ja pitsatiga.
8. Vaktsineerimise intervalli muutmine hobustel kelle vaktsineerimisega on alustatud enne 1.01.2005
– kui vaktsineerimist muudetakse iga- aastasest 2 korda aastas tehtavaks, siis pole vaja teha uut
baasvaktsineerimist tingimusel, et vaktsineerimiste vahe ei ole ületanud 365 päeva.
Hobused saavad osaleda FEI võistlustel. Esmane kordusvaktsineerimine pole sellisel juhul nõutud.
9. Vaktsineerimise intervalli muutmine hobustel kelle vaktsineerimisega on alustatud enne 1.01.2015
– kui vaktsineerimist muudetakse iga- aastasest 2 korda aastas tehtavaks, siis pole vaja teha uut
baasvaktsineerimist tingimusel, et vaktsineerimiste vahe ei ole ületanud 365 päeva.
Esmane kordusvaktsineerimine pole sellisel juhul nõutud.
Märkus: Hobused, kelle vaktsineerimist alustati vahemikus 01.01.2005 kuni 01.01.2015 ja pole tehtud
esmast kordusvaktsineerimist 7 kuu jooksul pärast baasvaktsineerimise teist vaktsineerimist ei saa
osaleda FEI võistlustel, küll võivad osaleda ERL i võistlustel.
FEI võistlusel osalemiseks tuleb vaktsineerimist alustada uuesti baasvaktsineerimisega.
Võistlustel osalemiseks peab viimasest vaktsineerimisest olema möödunud vähemalt 7 päeva.
Kui võistluspaigas majutatakse eelnevalt hobuseid, peab viimase vaktsineerimise ja võistluspaikka
saabumise vahe olema vähemalt 7 päeva.
FEI SANKTSIOONID – vaata VETERINARY REGULATIONS
ANNEX VI - SANCTIONS IN CASE OF FEI VETERINARY REGULATION VIOLATIONS
ERL SANKTSIOONID
10. Kui 6-kuulise intervalliga vaktsineerimise nõuet pole täidetud. 6k + 21p+alla nelja nädala, karistus 65
EUR. Hobune lubatakse võistlema.
Passis puuduvad märkmed vaktsineerimiste kohta, või vahe rohkem kui 6k + 21p+üle nelja nädala, siis
hobust ei tohi lubada võistlema ja tuleb saata võistluste toimumise paigast ära nii ruttu kui võimalik. Lisaks
karistus 100 EUR.

