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Aciucem Ia cuno~tinţa cetăţenilor, prin materialul atasat, măsurile cle biosecuritate
ce trebuiesc respectate Ia nivelul gospodăriilor populaüei, pentru prevenirea apariţiei
gripei aviare.

Măsurile au fost transmise de DSVSA Bacău, prin adresa nr. 9431 /11.05.2022, ca
urmare a confirmării unui focar primar de gripă aviară Ynalt patogenă, subtipul H5N1, în
Ungaria, Ia mai puţin de 10 km de graniţa de vest a României.



Vă informăm

Cu privire La măsuriLe de biosecuritate ce trebuiesc respectate
La niveLuL gospodariiLor popuLatiei pentru prevenirea aparitiei

gripei aviare:

V Prevenirea oricărui contact direct ~i indirect între
păsărite vii, în speciaL ceLe de apă, ~i păsăriLe domestice, în speciaL
raţeLe ~i gă~teLe. ÁstfeL,

V ESTE INTERZIS accesuL păsăriLor domestice La LuciuriLe de
apă, Lacuri, băLti, râuri ~i once aLtă amenajare hidroLogică artificiaLă
sau naturaLă;

SE INTERZICE cre~terea păsăniLor domestice în aer Liber,
acestea fund ţinute închise obLigatoniu în spaţii de cazare speciaL
amenajate;

‚ł SE INTERZICE adăparea păsăniLor domestice cu apă din
rezervoareLe de apă de suprafaţă accesibite păsăniLor săLbatice;

‚ľ SE INTERZICE intrarea mai muLtor persoane, în zona de
expLoatare a păsăriLor domestice, miscăriLe Limitându-se La o singură
persoană (proprietaruL expLoataţiei);

V SE INTERZICE regruparea păsăniLor domestice ~i a aLtor
păsări ţinute în captivitate cu ocazia târguriLor, pieţeLor,
expoziţiiLor sau a aLtor reuniuni;

V Separarea în cadruL gospodăriei, în măsura posibiLităţiLor,
a raţelor ~i gâ~teLor de aLte păsări domestice;

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

V Se vor apLica măsuri supLimentare de igiena personaLa
dupa contactuL Cu pasari boLnave sau moarte;

‚ľ Once caz de imbolnavire La om se anunta de indata
medicuLui de famiLie;

V Once caz de imboLnavire La pasariLe din curte se anunta
de urgenta medicuLui veterinar;



Nu benefidază de despăcjubirile
prevăzute în HOTARÂREA 1214 I 2009
persoanele fizice şi juridice proprietare
de animale în următoarele situaţii:

a)dacă flu au comuflicat mediculul veteriflar
oficial/medicului veteriflar de Iiberă practic~ împuterflicÍt
sau directiei saflitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, modific~riIe apărute In starea de
sănătate a animalelor, aparitia oricărei îmbolnăviri,
suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a
unor animale, Tn termen de maximum 48 de ore, prin
notificare scrisă sau notă telefonică;
b)flu asigură şi nu respectă normele de igieflă şi
biosecuritate Tn exploataţiile aprobate sanita r-veterinar;
c)au importat animale bolnave a căror boală a fost
dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost
constatată prin testele de laborator;
d)au introdus animale noi fără documentele sanitar
veterinare prevăzute de lege;
e)au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie
sau zonă aflată in derularea programului de combatere a
unei boll;
f)se constată de autorităţile competente că au înc~Icat
Iegislaţia
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Once p săre foarte bolnavă sau care a murit subit trebule să tie

de medicul veterinar. Conform Iegislaţiei, suspiciunea e ipä a
n tifică şi poate afecta circulaţta păsănilor şi sc Imburile corn
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sau Ite animale prin mprejmuirea adecvată cu plasě a
zonelarîn aer lib r din timpul zilei sau nopţii.
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Stat 4: Fii vigilent I
Un an e campaniile de informare
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Stat I: Curătenia

Stat 2: Huiîiirea J
Aşezaţi hrana

Stat 3: Împrejmuirea

şi apa pasărilor in zone complet
inchise care sunt protejate de păsările sălbatlce.

Eliminaţi regulat hrana împrăştiată.

Protejaţi pasarile de curte de contactul cu ăsănile sâibatice
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A. N. S.V. S .A.
Autoritatea Naţinnaiä Samtara Vp.tprinara ~i p~ntru Sguranţa Alimprđplor


