
ANUNŢ PUBLIC

Ca urmare a informărfl transmise de DSVSA Bacău Cu privire Ia confirmarea
prezenţei gripei aviare în judeţul Neamţ, vă aducem Ia cuno$inţă măsurile ce trebuiesc
luate Ia nivelul gospociăriilor populaţiei, Tn vederea prevenirU apariţiei acestei boll.

. Se interzice once coritaci diteci ~i indirect între păsările sălbatice vii, Tn special cole
de apă ~i păsările domestice si alte păsări, Tn special raţele ~i gâ~tele, utilizându-se
garduri sau plase.
Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestics si păsărilor sălbatice captive
Ia luciuri de apă, lacuri, bălti, râuri si once altă amenalare 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 păsărilor domestice Tn aer liber, acestea
fund Unute obligatorlu Tn spaţii de cazare special amenajate;atunci când acest lucru
nu este posibil, hrănirea si adăparea păsărilor se va realiza Tntr-o zonă acoperită Ia
care nu pot avea acces păsările sălbatice.

. Se interzice adăparea păsărilor domestice Cu apă de suprafaţă accesibilă păsănilor
sălbatice.

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

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

. Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerfl / diseminării unei
eventuale infecţil prin folosirea de Tncălţăminte diferită Tn spaţiul de exploatare a
păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecţia
încălţămintei.

. Se interzice regruparea păsărilor domestice ~i a altor păsări ţinute Tn captivitate cu
ocazia târgurilor, pieţelor, expoziţiilor 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
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