
ANUNŢ PUBLIC

Aducem Ia cunostinţa cetătenilor, prin materialul atasat, măsurile ~i restricţiile ce
trebuiesc respectate, ca urmare a confirmării prezenţei virusului pestei porcine africane
Ia un mistret vânat pe raza Fonciului cinegetic nr 24 Brătila, conform B.A. nr. 11368/
28.04.2022 emis de L.S.V.S.A. Bacău ~i includerü municipiului One~ti în zona infectată.



Municipiul One~ti

Crescătorjj de porcine trebuie să respecte următoarele măsuri si restrictii:

. Circulaţia ~i transportul porcilor pe drumurile puMice sau private, sunt interzise.
• Se interzice intrarea I iesirea porcilor din exploatatie pe perioada restrictiiior.
. AnunţaU imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne de boală sau mortalitate Ia porch din gospodărie.
. Se interzice cresterea Iiberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum ~i pe suprafaţa gropiior de

gunoi ~i în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populaţia de porci mistreU.
• Cresteti porch în spaţii împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea conditiilor de igienă, microclimat ~i

bunăstare. .

• Nu intraţi Tn adăposturile unde creşteţi porch Cu încălţămintea şi hainele CU care aţi umblat pe stradă; este
recomandat Chiar ca, pentru dezinfeCţia Ia intrarea Tn adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbíbate CU 0 soluţie
sIabă de sodă caustică.

. NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MI.JLOCITORI DE
ANIMALE, FĂRĂ A F! IDENTIF!CAŢÍ (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE
SĂNĂTATE EL!8ERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEŢI TN
GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ~I ASTFEL SĂ DIFUZAŢI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

. Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunţarea medicuIui veterinar.

. Colaborati Cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice ~i recoltarea probelor pentru
examene de laborator.

• Nu comercializaţi carnea proaspătă ~i produsele din came de porc rezultate din taierea porcinelor Tn exploataţia
proprie ( consumul acestor produse se face numai Tn exploatatia respectivă, după examenul de speCialitate
asigurat de către medicul veterinar arondat).

~ Norespoctarea acestor măsuri poate atrage sancţiuni contravonţionale sau ponale după caz.
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