
GĦAXAR FATTI EWLENIN DWAR L-INFLUWENZA TAT-TJUR 
 
 

 
 

L-Influwenza tat-Tjur 
 
Messaġġi ewlenin 

• L-infuwenza tat-tjur tat-tip H5N1 hija marda li qed teffettwa t-tjur 
f’bosta nħawi tad-dinja. Fl-UE, għalissa l-biċċa l-kbira mit-tjur li l-
aktar huma effettwati huma t-tjur selvaġġ ta’ l-ilma bħaċ-ċinji u l-
papri.  

• Il-vajrus H5N1, li jikkawża din il-marda ta’ l-annimali, ma jgħaddix 
malajr mit-tjur għall-bnedmin.  

• In-nies li ġew infettati fi nħawi oħra tad-dinja kienu qegħdin 
f’kuntatt mill-qrib ma’ tjur infettati ħajjin jew mejtin, l-aktar tjur ta' 
l-irziezet. 

• Billi l-epidemija tolqot it-tjur selvaġġi, huwa mistenni li tkompli 
teffetwa bosta reġjuni ta’ l-UE fix-xhur li ġejjin u għalhekk se jkollna 
nidraw ngħixu ma’ każi perjodiċi tal-marda fit-tjur.  

• Il-marda tista’ xi drabi tinxtered mill-għasfar għal annimali oħra 
bħall-qtates. Jekk jittieħdu prekwazjonijiet normali fiż-żoni fejn 
instabu t-tjur infettati, dan ma jwassalx għal żieda sinifikanti fir-
riskju għall-bnedmin. 

• Fl-UE hemm miżuri veterinarji stretti ħafna. Għandhom l-għan li 
jżommu milli l-vajrus jinxtered mill-għasafar selvaġġi għat-tjur ta’ l-
irziezet u li jrażżnu kull tifqigħa li tista’ sseħħ f'dawn it-tjur. 

• Żoni ta’ ħarsien u sorveljanza temporanji huma stabbiliti f’żoni fejn 
jinstabu t-tjur infettati. F’dawn iż-żoni, il-moviment ta’ l-annimali 
ħajjin huwa ristrett, it-tjur ta’ l-irziezet jinżammu ġewwa u jiġu 
kkontrollati mill-qrib, u jiġu applikati mizuri stretti ta’ diżinfettar.  

• Hemm ukoll miżuri speċifiċi ħafna għall-ħarsien tat-tjur ta’ l-irziezet 
domestiċi u sabiex it-tjur infettati ma jidħlux fil-katina alimentari.  

• F’kull każ, is-sajran tajjeb jiżgura li l-laħam u l-bajd ikunu ħielsa 
minn kull vajrus.  

• Huwa baxx ħafna r-riskju li l-vajrus H5N1 jittieħed fost il-pubbliku 
mill-annimali ħajjin jew mill-prodotti tat-tjur, u m’hemm l-ebda 
bżonn li jinbidlu d-drawwiet tal-konsum ta’ l-ikel jew il-pjani għall-
ivvjaġġar. 



Il-konsum tal-prodotti tat-tjur 

• M’hemmx periklu jekk wieħed jiekol il-laħam jew il-bajd tat-tjur li 
jinxtara mill-ħwienet fl-UE. Dan minħabba li hemm miżuri veterinarji 
u għas-sikurezza ta’ l-ikel stretti sabiex ma jidħlux fil-katina 
alimentari laħam u bajd minn annimali mhux sani.  

• Il-kummerċ minn żoni ta’ ħarsien u sorveljanza fi ħdan l-UE (fejn 
instabu t-tjur infettati) huma permess biss taħt kontrolli veterinarji 
stretti u huma pprojbiti l-importazzjonijiet min pajjiżi terzi 
effettwati.  

• Fil-każ ta’ tifqigħa f’razzett jew farm tat-tjur, il-qatgħa kollha kemm 
hi jkollha tinqatel u tinqered minnufih. Jinqerdu wkoll il-laħam u l-
bajd prodott f'dawn il-farms.  

• Anki jekk il-vajrus jinsab fil-laħam u l-bajd mibjugħ fl-UE, 
avveniment li x'aktarx ma jseħħx, is-sajran tajjeb jeqirdu, u 
għalhekk il-laħam u l-bajd imsajjar sew m’huwa ta' l-ebda riskju.  

• Il-laħam mit-tjur mlaqqmin mhuwiex ta’ periklu għas-saħħa tal-
bniedem minħabba li l-vajrus inkluż fil-vaċċin jinqatel u ma joktorx.  

Gruppi f’riskju 

• In-nies li jżommu tjur bħat-tiġieġ, il-papri u l-wiżż qrib ta’ fejn 
joqgħodu m’għandhomx għaliex jinkwetaw iżżejjed, iżda għandhom 
ikunu konxji mir-riskji. B'mod partikolari, għandhom: 

o Jimxu ma’ l-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet veterinarji lokali, l-
aktar dwar il-bżonn li titma’ u tisqi t-tjur ġewwa u li 
żżommhom magħluqin jekk ikunu qed jitrabbew fiż-żoni ta’ 
riskju.  

o Jinnotifikaw lill-awtoritajiet jekk jinstabu numri għoljin iżżejjed 
ta’ tjur selvaġġi mejta, jew jekk imutu numri mhux tas-soltu 
ta’ tjur. F’dan il-każ, in-nies m’għandhomx imissu tjur mejta 
jew morda. 

o Għandhom iżommu t-tjur barra minn djarhom u jipprattikaw 
iġjene tajba – partikolarment, il-ħasil ta’ l-idejn bis-sapun 
meta jiġu f’kuntatt mat-tjur jew il-ħmieġ tagħhom.   

o Ma jħallux lit-tfal jilagħbu mat-tjur u jgħallmuhom javżaw 
adult jekk jaraw tjur morda jew mejta. 

o Iqisu li l-aktar it-tfal jifhmu r-regoli bażiċi ta’ l-iġjene. 

o Qatt ma joqtlu jew jieklu tjur morda jew mejta, għax dan jista’ 
jkun ta’ riskju akbar. 

• Nies oħrajn li jkunu f’kuntatt regolari mat-tjur (eż. min jaħdem fil-
farms u l-irziezet, veterinarji) jew ma’ l-għasafar selvaġġi (eż. 
kaċċaturi, osservaturi ta’ l-għasafar) għandhom ukoll ikunu konxji 
mir-riskji u jieħdu l-prekawzjonijiet.  



• L-ECDC ħarġet gwida dettaljata dwar il-ħarsien tan-nies f’riskju u 
dawk li jgħixu jew jivvjaġġaw f’żoni fejn instabu tjur infettati. L-
awtoritajiet nazzjonali qegħdin hemm biex jagħtu parir dwar kull 
mistoqsija li tista’ tinqala.  

Membri oħrajn tal-pubbliku 

• Huwa improbabbli ħafna li membri oħrajn tal-pubbliku jiġu f’kuntatt 
ma’ tjur infettati.  

• Huwa biżżejjed li jittieħdu prekawzjonijiet kif jiddetta s-sens komun, 
bħal dawn: 

o Tmissx tjur morda jew mejta u għarraf lill-awtoritajiet 
veterinarji lokali tiegħek jekk issib għadd suspettuż ta’ tjur 
mejta jew morda.  

o Ipprattika iġjene tajba – i.e. il-ħasil ta’ l-idejn bis-sapun meta 
jiġu f’kuntatt mat-tjur jew il-ħmieġ tagħhom. 

• Jekk ikun hemm tifqigħa fl-inħawi tiegħek ta’ influwenza tat-tjur 
b’patoġeniċità għolja: 

o L-awtoritajiet nazzjonali ta’ pajjiżek jistgħu jimponu 
restrizzjonijiet temporanji fuq il-moviment tat-tjur u 
jiddikjaraw li ċerti postijiet ma jkunux jistgħu jersqu lejhom 
in-nies.  Importanti li timxi ma’ dawn l-istruzzjonijiet li huma 
magħmulin biex iżommu l-vajrus milli jinxtered. 

o F’dawn iż-żoni, qtates domestiċi għandhom jinżammu ġewwa 
sabiex ma jkunx hemm kuntatt ma’ tjur selvaġġi infettati jew 
mal-ħmieġ tagħhom, u jinżammu milli jġorru l-vajrus fuq 
saqajhom u jinfettaw lilhom infushom.  

Vjaġġar 

• Ftit li xejn hemm riskju jekk wieħed jivvjaġġa lejn pajjiżi barra mill-
UE jew f’żoni fl-UE fejn instabet l-influwenza tat-tjur, dejjem 
sakemm tevita li żżur irziezet jew swieq tat-tjur u timi mal-
prekawzjonijiet imsemmijin fuq, kif indikat fil-gwida ECDC. 

 
 
 

Il-pandemija ta’ l-influwenza tal-bnedemin 
 

• Ma nafux meta se sseħħ il-pandemija li jmiss (i.e. epidemija kbira u 
qawwija madwar id-dinja ta’ vajrus ġdid ta’ l-influwenza tal-
bniedem) jew liema vajrus se jikkawżaha.  Xenarju possibbli huwa li 
l-vajrus ta’ l-influwenza tat-tjur tat-tip H5N1 jevolvi jew jgħaddi 
minn mutazzjoni u jsir forma ta’ influwenza tal-bniedem. 



• Bħalissa, il-vajrus H5N1, li jikkawża l-infulwenza tat-tjur, ma 
jgħaddix faċilment minn bniedem għall-ieħor.  

• Seħħew tliet pandemiji fis-seklu 20 – fl-1918-1920, fl-1957 u fl-
1968.  L-esperti avżaw li tista’ sseħħ pandemija minn ħin għall-
ieħor. Għalhekk l-UE u l-gvernijiet tagħha, l-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa u entitajiet oħra tan-NU qed jitħejjew għal din l-
eventwalità. 

• It-tilqim kontra l-influwenza staġjonali mhuwiex se jipproteġi lin-
nies mill-vajrus pandemiku ġdid possibbli (li s'issa mhux magħruf) 
minħabba li kull vaċċin għall-influwenza huwa speċifiku għal vajrus 
partikolari.  

• L-UE u l-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali ħejjew pjani ta’ kontinġenza 
f’każ ta’ pandemija ta’ l-influwenza tal-bniedem, sabiex ikunu 
jistgħu jirrispondu malajr ħafna għall-konsegwenzi għas-saħħa. 
Dawn il-pjani jbassru miżuri bħal pariri dwar is-saħħa pubblika 
(iżolament bikri u lbies ta’ maskri), l-għoti ta’ anti-virali, l-iżvilupp 
ta’ vaċċini, miżuri ta’ emerġenza fis-sistema tal-kura tas-saħħa, 
koordinazzjoni internazzjonali, eċċ. 


