Având in vedere evoluția Pestei Porcine Africane în comuna Oituz, crescătorii de porcine trebuie să
respecte următoarele măsuri:
NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE
ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE
SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI ÎN
GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!
SE INTERZICE SACRIFICAREA PORCILOR DIN GOSPODĂRIE FĂRĂ ANUNȚAREA MEDICULUI
VETERINAR
SE INTERZICE INTRAREA / IESIREA PORCILOR DIN EXPLOATATIE PE PERIOADA RESTRICTIILOR
creșteți porcii in spatii imprejmuite, in adaposturi inchise, cu respectarea conditiilor de igiena, microclimat si
bunastare, izolate de gropile de gunoi sau zonele populate cu alte porcine sau cu porci mistreti;
Se interzice cresterea libera a porcinelor domestice in vecinatatea pădurilor precum si pe suprafata gropilor de
gunoi si in raza acestora, in scopul evitarii contactului cu populatia de porci mistreti;
anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricaror semne de boala sau mortalitate la animalele proprii;
colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice si recoltarea probelor pentru
examene de laborator;
nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este
recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie
slabă de sodă caustică;
nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă
există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea
cărnii sau resturi de carne;
nu comercializați carnea proaspata si produsele din carne de porc rezultate din taierea porcinelor in exploatatia
proprie ( consumul acestor produse se face numai in exploatatia respectiva, dupa examenul de specialitate
asigurat de catre medicul veterinar arondat);
CARNEA VÂNDUTĂ SAU DATĂ RUDELOR SAU PRIETENILOR – TRANSMITE BOALA LA PORCII DIN ALTE
LOCALITĂȚI
Nerespectarea acestor măsuri pot atrage sancțiuni contravenționale sau penale după caz.
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