ÎN ATENȚIA POPULAȚIEI
Având în vedere adresa Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău nr.
2657/2019, cu privire la situația epidemiologică existentă în județele Covasna și Vrancea precum și
preîntâmpinarea apariției pestei porcine africane în gospodăriile din municipiul Moinești, este obligatorie
respectarea următoarelor
MĂSURI:

- Achiziționarea de porcine numai cu origine cunoscută, însoțite de documente oficiale;
- Solicitarea medicului veterinar din localitate, înregistrarea exploatațiilor de suine,
identificarea și înregistrarea animalelor existente permanent în exploatație;
- Solicitarea, prin medicul veterinar de liberă practică, aviz interjudețean de la DSVSA
Bacău, pentru vânzarea sau cumpărarea de animale din alte județe;
- Creșterea porcilor în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea cerințelor
de biosecuritate în sectorul exploatațiilor nonprofesionale;
- Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor de vânătoare
precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu
populația de porci mistreți;
- Anunțarea imediat a medicului veterinar de apariția oricăror semne de boală sau
mortalitate la animalele proprii;
- Colaborarea cu medicul veterinar pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea
probelor pentru examene de laborator;
- Nu intrați în adăposturile unde cresc porcii cu încălțămintea și hainele cu care ați umblat
pe stradă. Este recomandat ca pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să fie amplasată o tăviță
cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- Interzicerea folosirii resturilor alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc
gătită în familie pentru hrana porcilor;
- Nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă
exploatație;
- Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din tăierea
porcilor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă,
după examenul de specialitate al medicului veterinar arondat).
Orice caz de îmbolnăvire sau moarte la porcii domestici sau la porcii mistreți trebuie notificat
către medicul împuternicit sau cel zonal și/sau la TelVerde: 0800800569 (apelul este gratuit), tel:
0234363680.

