ANUNŢ PUBLIC
Ca urmare a informării transmise de DSVSA Bacău ?n data de 21.11.2022, cu
privire Ia confirmarea unor focare de gripă aviară Tn proximitatea graniţei dintre România
si Ungaria, vă aducem Ia cuno~tinţă măsurile ce trebuiesc luate Ia nivelul gospodărHlor
populaţiei, Tn vederea preveriirii apariţiei acestei boli.
.

Se interzice once contact direct ~i indirect între păsăríle sălbatice vU, Tn special cele
de apă si păsările domestice si alte păsări, în special raţele ~i gâ~tele, utilizându-se
garduri sau plase.
Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestice si păsărilor sălbatice captive
Ia luciuri de apă, lacuri, bălti, râuri Si once altă amenaiare hidrologică artificială sau
naturală.

.

Se recomandă separarea în cadrul gospodăniei, Tn măsura posibilităţilor, a raţelor ~i
gâ$elor de alte păsări domestice.

.

Se va evita prin toate mijloacele cre~terea păsănilor domestice Tn aer liber, acestea
fflnd ţinute obligatoniu Tn spaţfl de cazare special amenajate;atunci când acest lucru
flu este posibil, hrănirea si adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acopenită Ia
care nu pot avea acces păsănile sălbatice.

.

Se interzice adăparea păsănilor domestice cu apă de suprafaţă accesibilă păsănilor
sălbatice.

.

Se va evita intrarea mai multor persoane Tn zona de exploatare a păsänilor
domestice, mi~căniIe Iimitându-se Ia o singură persoană (proprietarul exploataţiei).

.

Se va avea Tn vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv
rozătoare ~i alte animale de companie.

.

Se vor aplica măsuni suplimentare de evitare a introduceril I dlseminărfl unei
eventuale infecţfl pnin folosirea de Tncă~tăminte difenită Tn spaţiul de exploatare a
păsănilor domostico sau a unul amplasament special amenajat pentru dezinfecţia
Ti icălţăi YHI del.

.

Se interzice regruparea păsărilor domestice si a altor păsări ţinute în captivitate cu
ocazia târgunilor, pieţelor, expoziţfllor sau a altor reuniuni.

Toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate Ia păsările din gospodăriile
populaţiei vor fi anunţate fără întârziere medicului veterinar de Iiberă practică
împuternicit sau Ia DSVSA Bacău, telefon 0234 586233; fax 0234 586372, e-mail:
office-bacau@ansvsa.ro.

DeLine’LI garni, rate, gâ9te?
.

Proteiaţi-’é púärile de gripa avia,i
Sti4i ci?

I~

Reţineţi!

Once pasăre foarte bolnavă sau care a murit subit trebule să fie evaluată
de medicul vetennar. Conform Iegi5Iaţiei, suspiciunea de gripă aviară se
notifică şi poate afecta circulaţia păsărilor şi schimbunlie comerciale.
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Sfat 2: Htjnirea
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Stat 3: împreimuireal
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Protejaţi păsările de curte de contactul Cu păsările sălbatice
sau alte animale prin împrejmuirea adecvată cu plasă a
zonetor in aer liber din timpul zilei sau nopţii.
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Sfat 4: Fil viglient
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Urmăreşte campanlile de informare publică şl
ultimele noutăţi legate de gripa aviară.

A N.S.V.S.A.
Autori a ea Natiortaja Samtara Veterinara
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