
ANUNŢ PUBLIC

Aclucem Ia cuno~tinţa cetăţenilor, prin materialul ata~at, măsuriie de biosecuritate
ce trebuiesc respectate Ia nivelul gospodăriilor populaţiei, pentru prevenirea apariţiei
gripei aviare.

Măsurile au fost transmise de DSVSA Bacău, prin adresa nr. 24084 /11.11.2021,
ca urmare a confirmării Tn judeţul Călărasi a gripel aviare — subtipul H5NI Ia o Iebădă de
iarnă.



Vă informăm

Cu privire La măsuriLe de biosecuritate ce trebuiesc respectate
La niveLuL gospodarliLor popu(atiei pentru prevenirea aparitiei

gripel aviare;

‚ľ Prevenirea oricărui contact direct ~i indirect între
păsăriLe vii, în speciaL ceLe de apă, ~i păsări(e domestice, în speoat
raţe(e ~i gă~teLe. AstfeL,

V FSTF INTFR7IS accesuL păsăriLor domestice (a (uciuriţe de
apă, tacuri, bă(ţi, râuri g once a(tă arnenajare hidroLogică artificiată
sau naturaLă;

SE INTERZICE cre~terea păsărilor domestice ~n aer Liber,
acestea fUnd ţinute închise obtigatoriu în spaţii de cazare speciaL
amenajate;

‚ĺ SE INTERZICE adăparea păsăritor domestice Cu apă din
rezervoareLe de apă de suprafaţă accesibiLe păsăritor sătbatice;

‚ľ SE INTERZICE intrarea mai muttor persoane, în zona de
exptoatare a păsăritor domestwe, mi~cărlte umiLatidu-Se (a 0 singură
persoană (proprietarut exp(oataţiei) ;

V SE INTERZICE regruparea păsăritor domestice ~i a al.tor
păsări ţinute în captivitate Cu ocazia târguri(or, pieţeLor,
expoziţii(or sau a aLtor reuniuni;

‘ł Separareaîn cadruL gospodăriei, în măsura posibiLităţitor,
a raţe(or ~i gâstetor de aLte păsări domestice;

V Prevenirea contactuLui cu aLte specii de mamifere,
incLusiv rozătoare ~i animaLe de companie;

V Se vor apLica măsuri suptimentare de igiena personaLa
dupz’ cont~’cLuL cu pasat I buinave sau moarte;

V Otice Cal de imboLnavre La om ~e aritlţiLct de indata
medicuLui de famitie;

V Once caz de imbotnavire La pasariLe din curte se anunta
de urgenta medicuLui veteninar;



persoanele fizice şi juridice proprietare
de animale în următoarele situaţii:

a)dac~ nu au comurika~ iiiediwlui veteiinai
oficial/mediculul veterinar de iberă practică împuternicit
sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, modific~riIe apărute în starea de
sěnătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri,
suspiciuni de boal~, moartea sau tăierea de necesitate a
unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin
notificare scris~ sau notă telefonic~;
b)nu asigură şi flu respectă normele de igier’ă şi
biosecu ritate Îfl exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;
c)au importat animale bolnave a cáror boalä a fost
dobândită anterior intr~rii pe teritoriul României şi a fost
constatată prin testele de laborator;
d)au introdus animale i,oi făr~ documentele sanitar
veterinare prev~zute de leqe;
e)au introdus animale provenite dintr-o ałtă expłoataţie
sau ZOfl~ afiat~ Îfl derularea programului de combatere a
unei boll; , --,,.. -

f)se constată de autorIt~ţiIu coinpeLoilte c~ au înc~Icat
législaţia în vigoarë. :

Nu benefíciază de
prevăzute în HOTĂRÂREA
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